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Esipuhe 
 
 
 
 
 
Tämän hetkisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa 
peräänkuulutetaan yleisesti aktiivisia kansalaisia. Näin 
on mm. tehty korkealla poliittisella tasolla Matti Vanha-
sen hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjel-
man muodossa. Mutta mitkä ovat ne puitteet, joita eri-
laiset kansalaisjärjestöt voivat tarjota ja mitkä ovat ih-
misten edellytykset toimia aktiivisina kansalaisina? 
Nämä ovat erityisen polttavia kysymyksiä sosiaali- ja 
terveyssektorilla työskentelevien järjestöjen kohdalla 
mutta periaatteellisella tasolla yhtä tärkeitä kaikessa 
vapaassa kansalaistoiminnassa. Kansalaisyhteiskun-
nan toimijat kohtaavat monenlaisia ja ristiriitaisia haas-
teita, joita tämä kirja pyrkii valottamaan. 
 
Kirja pohjautuu hallituksen kansalaisvaikuttamisohjel-
man puitteissa toteutettuun tutkimusprojektiin jossa on 
kartoitettu ja analysoitu aktiivisen kansalaisuuden edel-
lytyksiä viiden pienen toimijan osalta Espoon ’kirkonky-
län’ Pappilantiellä. Kansalaisyhteiskunnan vahvuus 
suhteessa muihin yhteiskunnallisiin sektoreihin on sii-
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nä, että ihminen on mahdollista kohdata ja nähdä ko-
konaisvaltaisella tavalla. Kansalaisyhteiskunnasta kä-
sin tarjoutuu siten parhaimmat mahdollisuudet arvioida 
ihmisten edellytyksiä toimia aktiivisina kansalaisina. 
Ohjenuorana tätä kysymystä tutkiessa on ollut perus-
tuslain 1 §:ssä julkilausuttu ihmisarvo ja 
oikeudenmukaisuus. 
 
Kirjan tavoitteena on tuoda esille ruohonjuuritason nä-
kökulma kansalaisvaikuttamiseen mahdollisimman 
monen äänen välityksellä, jotta toimintaedellytykset 
tulisivat kartoitettua monipuolisesti. 
 
Pappilantien järjestöt, Hyvä Arki ry, Espoon mielenter-
veysyhdistys EMY ry ja Askel edustavat kansalaisjär-
jestöjä, jotka toimivat vaikeissa elämäntilanteissa ole-
vien ihmisten auttamiseksi. Halusimme välttää sitä so-
siaalista prostituutiota, mitä ahtaalla olevien haastatte-
lu voi merkitä, ja nojauduimme tästä syystä keskuste-
luihin järjestöjen toiminnasta vastaavien henkilöiden 
kanssa. Heikossa asemassa olevalla ihmisellä tulee 
olla puolestapuhuja. Tässä roolissa ovat toimineet Hy-
vän Arjen toiminnanjohtaja Hannu Hätönen, Espoon 
mielenterveysyhdistys EMY ry:n toiminnanjohtaja Kaj 
Järvisalo ja Askeleen vastaava sosiaalityöntekijä Ka-
lervo Koskela, sekä muita järjestöaktiiveja.  
 
Pappilantien toimijoista Kuvataidetalo Suna ry ja sen 
jäsenet edustavat toisentyyppistä yhteisöä ja he ovat 
omilla näkemyksillään osallistuneet tähän kirjaan. Tai-
teilijayhteisö on myös toiminut linkkinä maahanmuutta-
jayhteisöön. Kaikkien kohdalla edellytykset toimia ak-
tiivisina kansalaisina ovat monesta ja myös erilaisista 
syistä hankalia. 
  
Projektin kysymyksenasettelut saivat kiinnostavan em-
piirisen kytkennän Pappilantien järjestöjen ja Espoon 
sosiaalitoimen etsiessään muotoja yhteistyölle kump-
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panuushankkeiden muodossa. Hanke lähti liikkeelle 
Hyvän Arjen Espoon kaupungille esittämästä ehdotuk-
sesta kumppanuussopimusten solmimiseksi. Kolmen 
Espoon työvoiman palvelukeskuksen päällikön Marja 
Dahlin johtaman visiointitapaamisen jälkeen päädyttiin 
’Järjestökadun strategian’ muodossa yhteiseen toimin-
ta-ajatukseen, arvoihin ja visioon. Prosessi kuvasi kiin-
nostavalla tavalla miten yhteisin päämäärin kalibroida 
kansalaisyhteiskunnan ja virallisten tahojen eri lähtö-
kohdat. Järjestökadun strategiaan johtanut prosessi 
edustaa deliberatiivista ja proaktiivista demokratiaa 
parhaimmillaan.  
 
Pappilantien yhteisöt tarjoavat esimerkkejä hyvästä 
yhteistyöstä. Kuitenkin niin lainsäädäntöön kuin hallin-
tokulttuuriin liittyy monta ongelmaa, joita nyt enene-
vässä määrin tuodaan esille eri tahoilla. Tässä kirjassa 
ongelmia valotetaan kansalaisyhteiskunnan näkökul-
masta. 
 
Kiitokset opetusministeriölle avustuksesta joka on 
mahdollistanut tämän hankkeen sekä Kansalaisfooru-
min pääsihteerille Aaro Harjulle, joka on toiminut tär-
keänä mahdollistajana (facilitator) ja yhteyksien välittä-
jänä. Pienet toimijat tarvitsevat vetoapua kuten tämä-
kin kirja osoittaa. 
 
Olemme suuressa kiitollisuuden velassa kaikille niille, 
jotka suoraan tai välillisesti ovat myötävaikuttaneet 
kokemusperäisen tiedon kartuttamiseen, jonka halu-
amme tämän kirjan kautta välittää osaksi keskustelua 
kansalaisvaikuttamisen edellytyksistä. 
 
Suuret kiitokset myös Hannele Matinlaurille, joka on 
toiminut tutkimusassistenttina. Välttämättömän kielen-
tarkastuksen ohella hän on monipuolisilla taidoillaan 
voinut välittää inhimillisiä aspekteja Pappilantien yhtei-
söistä, joista hänellä on hyvät kokemukset sekä Hyvän 
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Arjen entisenä tiedotussihteerinä että Kuvataidetalo-
yhdistys Sunan monipuolisena toimijana.   
 
Tässä kirjassa kuvataan projektissa identifioidut on-
gelmat ja ehdotukset ongelmien korjaamiseksi. Haas-
teena on siirtyä paperille kirjatuista päämääristä niiden 
käytännön toteutukseen. 
 
 
Espoo, 29.12.2006 
 
 
Vivan Storlund   
(Tutkija, OTT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tässä kirjassa (ja projektissa) esille tuotujen kysymys-
ten käsitteellinen analyysi on tehty artikkelin muodossa 
’Conditions for an active citizenship. A problem inven-
tory’, http://vivanstorlund.googlepages.com 
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Pappilantien yhteisöjen erityispiir-
teet ja haasteet 
 
 
Hallituksen Kansalaisvaikuttamisohjelman puitteissa 
ilmestyneessä julkaisussa ’Aktiivisten kansalaisten 
Suomi’ on osuvasti todettu, että konkretisoituna aktiivi-
sessa kansalaisuudessa on kysymys ihmisen identi-
teetistä, osallistumisesta, kohtaamisesta ja välittämi-
sestä. Nämä aspektit ovat keskeisiä kaikille Pappilan-
tien yhteisöille. Koska toiminta Pappilantiellä on suun-
nattu ihmisille, joiden elämäntilanne  syystä tai toisesta 
on vaikea, toiminnan painopiste alkaakin välittämises-
tä, se tarjoaa kohtaamisen paikan, mahdollisuuden 
osallistumiseen ja on tämän kautta omiaan vahvista-
maan  ihmisten identiteettiä. Pohjimmiltaan on Pappi-
lantien projektissa kysymys ihmisten elämänhallinnas-
ta, joka voidaan nähdä aktiivisen kansalaistoiminnan 
perusedellytyksenä.    

Niitä, joiden puolesta Hyvä Arki, Askel ja Emy toimivat, 
yhdistää se, että ote elämästä on syystä tai toisesta 
höllentynyt tilapäisesti tai pidempiaikaisesti. Tunteet ja 
kokemukset mahdollisuuksista itse vaikuttaa oman 
elämän kulkuun ja hallintaan ovat vähentyneet. Luot-
tamus omaan identiteettiin ja mahdollisuuksiin toimia 
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omaehtoisesti aktiivisena kansalaisena on edellä mai-
nituista syistä myös horjuva tai sitä ei ole. Pappilantien 
yhteisöt tarjoavat toiminnallaan mahdollisuuden luot-
tamuksen palautumiseen: tasavertaiseen kohtaami-
seen, emotionaaliseen tukeen ja lähimmäisyyteen. 
Yhteisöt tarjoavat myös mahdollisuuden osallistumi-
seen sitten, kun voimat ja luottamus alkavat taas kas-
vaa.  

Maahanmuuttajien kohdalla haasteeseen saada otetta 
elämästään liittyy vielä kieli ja kulttuuri ja siten myös 
kulttuurien kohtaamisen haasteet. Sunan taideyhteisö 
puolestaan tuo Pappilantien alueelle oman ulottuvuu-
tensa tarjoten taidetta ja kulttuuria, jotka ovat vahvoja 
identiteetin luojia. Mutta taiteellinen työ on myös yksi-
näistä, useimmiten taloudellisesti haastavaa, ja siinä 
on piirteitä, jotka tekevät siitä työn ja työmarkkinoiden 
reuna-aluetta. Tämä puolestaan altistaa syrjäytymisel-
le.  
 

Espoon Järjestökadun strategia 

Toiminta-ajatus 
• ”Järjestökatu tarjoaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta, 
merkityksellistä toimintaa sekä tukea arjessa selviyty-
miseen ja mahdollisuuden muutokseen. Järjestökadul-
la voi jakaa elämänkokemuksia ja saada vertaistukea.  
 
• Järjestökatu on monen toimijan yhteistyöverkosto, 
joka tukee espoolaisia eri elämänvaiheissa ja -
tilanteissa. 
 
• Järjestökatu toimii siltana julkisten ja yksityisten pal-
veluiden välillä.” 
 
Toiminta-ajatus on muotoutunut Pappilantien toimijoi-
den ja Espoon kaupungin sosiaalitoimen virkamiesten 
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yhteistyönä. Prosessi lähti liikkeelle Hyvän Arjen Es-
poon kaupungille esittämästä ehdotuksesta kump-
panuussopimusten solmimiseksi. Espoon kaupunki 
vastasi ehdotukseen myönteisesti ja nimesi Pappila-
tien kaupungin ’Järjestökaduksi’. Kaupungin sosiaali-
toimen aloitteesta ryhdyttiin visioimaan yhteistyötä. 
Kolmen Espoon työvoiman palvelukeskuksen päällikön 
Marja Dahlin johtaman visiointitapaamisen jälkeen 
päädyttiin yhteiseen toiminta-ajatukseen, arvoihin ja 
visioon. 
 
Järjestökadun toiminta-ajatus sekä jäljempänä mainitut 
toimintaa ja yhteistyötä ohjaavat arvot ja Järjestökadun 
visio ovat kiinnostavan prosessin tulos. Prosessi alkoi 
järjestöjen ja viranomaisten toiminnan ja vastuualuei-
den kartoittamisella. Tältä pohjalta lähdettiin muotoile-
maan yhteistyölle toiminta-ajatusta, sitä kannattelevia 
arvoja ja visiota siitä, miten yhteistyö tulisi toteuttaa. 
Päämäärien auki kirjoittaminen oli osallistujille ainut-
laatuinen prosessi. Erikoista tässä tilanteessa oli myös 
se, että prosessissa mukana olevat Järjestökadun yh-
teisöt osallistuivat myös  tähän hallituksen kansalais-
vaikuttamisen politiikkaohjelman puitteissa toteutettuun 
tutkimusprojektiin ’Kokemuksia kansalaisvaikuttamisen 
keinoista ja mahdollisuuksista: Espoon Pappilantien 
yhteisöt aktiivisen kansalaisuuden edustajina', johon 
tämä kirja perustuu. 
  
Järjestökadun prosessi on yksi esimerkki siitä, miten 
hakea uusia toimintamalleja ja samalla selkeyttää 
työnjakoa kansalaisyhteiskunnan, viranomaisten ja 
yksityisen sektorin välillä. Saatoimme havaita, miten 
osallistujien arvot peilasivat kunkin yhteisön erityispiir-
teitä heijastaen niiden ihmisten tarpeita, joiden puoles-
ta yhteisöt toimivat. Prosessin aikana osapuolet tulivat 
myös tietoisiksi siitä, miten tärkeää on eritellä erilaisia 
lähtökohtia. Jokin asiantila voi näyttäytyä hyvin erilai-
selta, riippuen siitä tarkastellaanko tilannetta , Emyn, 
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Hyvän Arjen, Askeleen, taiteilijoiden tai maahanmuut-
tajien näkökulmista. Myös ryhmien/yhteisöjen sisällä 
on näkemyseroja. Tämä osoittaa ettei pidä niputtaa 
ihmisiä yleisten etikettien taakse.  

Arvot 
Arvot joihin visiointiryhmä päättyi ovat: 
 
• Erilaisuuden hyväksyminen 
• Usko muutoksen mahdollisuuteen 
• Itsemääräämisoikeus  
• Avoimuus 
• Kiireettömyys 
• Luovuus 

Visio 
Toiminta-ajatuksen ja arvojen pohjalta päädyttiin seu-
raavaan visioon, joka tulisi huomioida Pappilantien 
yhteisöjen ja Espoon kaupungin välisessä yhteistyös-
sä.  
 
• Espoossa on Järjestökatu, jossa ihminen voi hyö-

dyntää voimavarojaan ja osallistua merkitykselli-
seen elämään. 

• Kaupungin ja järjestöjen dialogi ja yhteistoiminta 
yhdistää eri toimijoiden voimavarat ihmisen par-
haaksi. 

• Toiminta on joka suhteessa kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaista ja taide on luonnollinen osa 
jokapäiväistä hyvää arkea. 

 
Järjestökadun strategia, Valtuustotalo 11.4.2006 
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Pappilantien yhteisöjen visio Järjestökadun stra-
tegian toteuttamisesta   
 

Toiminnan paikantaminen 
 
Viimeisten vuosikymmenten yhteiskuntamuutoksella 
on ollut kauaskantoiset vaikutukset. Näkyvimpänä on 
ollut teollisen työn osuuden raju vähentyminen. Teolli-
sen työn vähentymisen rinnalla niin sanotut epätyypilli-
set työmuodot ovat lisääntyneet. ’Tavanomaisen työ-
elämän’ rinnalla ihmiset tekevät lisääntyvässä määrin 
monimuotoista työtä freelancer työstä vapaaehtoistyö-
hön. Voidaan sanoa, että aiemmin epätyypillisinä pide-
tyt työn muodot ovatkin tänään tyypillisiä. Ongelmana 
on, ettei yhteiskunnallisia järjestelmiä eikä lainsäädän-
töä ole ’päivitetty’ vastaamaan tämän päivän oloja. 
Tämä on johtanut sekä sosiaaliseen epäoikeudenmu-
kaisuuteen että inhimillisten resurssien ja kykyjen huk-
kakäyttöön, johon haluamme kiinnittää huomiota ja 
esittää samalla uusia vaihtoehtoja. 
 
Yhteiskuntasektori, joka parhaiten on pystynyt vas-
taamaan näiden muutosten mukanaan tuomiin haas-
teisiin on kansalaisyhteiskunta. Pappilantien yhteisöt 
ovat tästä esimerkkejä. Ne ovat syntyneet viimeisten 
20 vuoden aikana ja nimenomaan vastatakseen ihmis-
ten tarpeisiin. Aaro Harju on osuvasti paikantanut tätä 
toimintaa seuraavasti: "Monet järjestöt tuottavat toimin-
taa, joka voidaan tulkita palvelutuotannoksi, mutta joka 
tehdään kentällä jossa ei ole markkinoita. Kyse on siis 
perinteisen kansalaistoiminnan ja ammattimaisen pal-
velutuotannon välimaastoon kuuluvasta toiminnasta.”1  
 
Harjun luonnehdinnan tueksi voidaan viitata Aristote-
leen varallisuuden luonnehdintaan. Hän toteaa että on 
olemassa kahdenlaista varallisuutta; toisaalta se mitä 
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tarvitaan perheessä hyvän elämän mahdollistamiseksi, 
toisaalta varallisuus jota akkumuloidaan itseisarvona. 
Aristoteles toteaa, että voi olla vaikea nähdä näitä va-
rallisuuteen liittyviä eroja koska ne ulkoiselta muodol-
taan ovat samanlaisia, mutta tarkoitukseltaan ne kui-
tenkin eroavat toisistaan.2 Aristoteleen määritelmä voi-
daan laajentaa koskemaan myös kansalaisyhteiskun-
taa, koska se toimii perheyhteisön tavoin; lähtökohtana 
ovat ihmisten tarpeet ja toiveet eikä taloudellinen hyö-
ty. Näin määriteltynä  kansalaisyhteiskunnassa tapah-
tuvaa toimintaa voidaan luonnehtia sosiaaliseksi talou-
deksi, joka toimii rinnan julkisten palvelujen ja liiketa-
loudelliselta pohjalta toimivien palvelutuottajien kans-
sa. Koska toiminnan päämäärät eroavat liike-elämän 
päämääristä, sosiaalisessa taloudessa tehtävään työ-
hön ei pidä soveltaa liike-elämän kriteerejä ja sääntöjä, 
vaan tulee soveltaa ja tarvittaessa kehittää sosiaalisen 
talouden luonnetta vastaavia kriteerejä. Samalla lailla 
tulee huomioida järjestötoiminnan erityisluonne suh-
teessa julkisen sektorin toimintaan, missä järjestöjen 
autonomia on keskeinen kysymys. 
 
Niin sanottu sosiaalinen talous on kasvava ilmiö, jonka 
luonteen selkeyttäminen on yhteiskunnallisen  työnja-
on kannalta olennaista. Esimerkkejä tästä ovat mm. 
järjestöjen verotukseen ja kilpailusääntöjen soveltami-
seen liittyvät ongelmat, jotka ovat nousseet esille halli-
tuksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman puit-
teissa. Selkeyttämisen myötä tarvitaan sekä uusia toi-
mintamalleja, uutta toimintakulttuuria että myös lain-
säädännöllisiä muutoksia.  
 
Järjestökadun strategia on yksi esimerkki uusien toi-
mintamallien kehittämisestä. Strategian muotoutumi-
nen oli aitoa yhteistyötä, jossa samoilla päämäärillä 
mutta eri lähtökohdista käsin etsittiin yhteisiä näke-
myksiä eri tahojen erikoistuntemuksen perusteella. 
Prosessi edusti myös kiinnostavalla tavalla kansalais-
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yhteiskunnan ja viranomaisnäkökulman yhteensovit-
tamista. 
 

Haasteet 
 
Hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma 
lienee ainutlaatuinen lajissaan. Se on tarjonnut mah-
dollisuuden tuoda esille ihmisten kokemuksiin perustu-
vaa näkökulmaa, jota tulisi monipuolisesti hyödyntää. 
Ohjelman pohjalta Suomi voisi Pekka Himasen ehdot-
tamalla tavalla toimia edelläkävijänä hyvinvointivaltion 
2.0 version kehittämisessä.3 Tällaisessa hankkeessa 
ihmisten kokemuksien tulisi toimia lähtökohtana ja mit-
tarina siitä, miten hyvin erilaiset yhteiskunnalliset struk-
tuurit ja lainsäädäntö mahdollistavat aktiivista kansa-
laisuutta. Tästä ’bottom up’ -perspektiivistä on mahdol-
lista arvioida yhteiskunnallisten järjestelmien tehok-
kuutta suhteessa niille asetettuihin tavoitteisiin. Arvi-
oinnin ohjenuorana tulisi olla perustuslain 1 §:n sään-
nös ihmisarvon loukkaamattomuuden turvaamisesta ja 
oikeudenmukaisuuden edistämisestä. 
 
Pappilantien yhteisöt tarjoavat sellaiselle hankkeelle 
tärkeän ihmisten kokemuksiin ja pyrkimyksiin nojautu-
van tietopohjan. Tämän tyyppisissä yhteisöissä karttuu 
sosiaalista pääomaa konkreettisemmin kuin monessa 
muussa yhteydessä. On totta, että kansalaisyhteis-
kunnan edellytykset kasvattaa sosiaalista pääomaa on 
nykyisin yleisesti tiedostettu. Sen mittaaminen on kui-
tenkin tilastopainotteisessa, kvantitatiivisiin mittareihin 
perustuvassa kulttuurissa haasteellista. Tilanteissa, 
joissa ihmisten toimintaedellytykset ovat rajoitetut, ku-
ten asian laita yleisesti on Pappilantien yhteisöissä, 
laadulliset muutokset ja niistä seuraava sosiaalisen 
pääoman karttuminen kuten ihmisiin, lähiyhteisöön ja 
instituutioihin suuntautuva luottamuksen kasvu voi kui-
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tenkin olla hyvin konkreettista, näkyvää ja ilmeistä, kun 
ihminen joustavalla tavalla voi saada tarvitsemaansa 
tukea ja neuvoa. 
 
Pappilantien yhteisöt tarjoavat siis arvokasta tietopoh-
jaa, josta käsin ruveta rakentamaan tämän päivän olo-
ja ja tarpeita vastaavia struktuureita. Tarpeiden lisäksi 
on kysymys myös ihmisten aktiivisuudesta: halusta 
toimia, hyödyntää tieto-taitoaan ja kehittää kykyjään. 
Sosiaalinen talous voi antaa siihen mahdollisuuden 
sekä työn rajalla toimiville että ennen kaikkea työelä-
män ulkopuolella oleville. Sosiaalisen talouden ja liike-
talouden ero on siinä, että liiketaloudessa tavoiteltavaa 
on taloudellinen hyötyminen ja voiton maksimointi, kun 
taas kansalaisyhteiskunnassa tavoittelevaa on ihmis-
ten hyvinvoinnin maksimointi. Sitä tavoitellaan 
kanssaihmisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
tapahtuvan materiaalisten ja henkisten resurssien 
jakamisella.   
Meillä on siis kaksi rinnakkaista taloutta, liiketalous, 
joka tavoittelee voiton maksimointia ja sosiaalinen ta-
lous joka tavoittelee ihmisten hyvinvoinnin maksimoin-
tia. Hyvinvointiyhteiskunnan haasteena on siis antaa 
tilaa ja luoda paremmat edellytykset sosiaalisen talou-
den kehitykselle.  
 
Kansalaisvaikuttamisohjelman eri yhteyksissä on pai-
notettu tarvetta parantaa järjestöjen taloudellisia toi-
mintaedellytyksiä. Kunnallisella tasolla Järjestökadun 
strategia tarjoaa siihen puitteet ja viitoittaa suuntaa 
uusille ratkaisumalleille:  
 
• ”Järjestökatu on monen toimijan yhteistyöverkosto, 
joka tukee espoolaisia eri elämänvaiheissa ja -
tilanteissa. 
 
• Järjestökatu toimii siltana julkisten ja yksityisten pal-
veluiden välillä.” 
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Sosiaalinen kysyntä ja tarjonta 
 
Ihmisten väliseen läheiseen vuorovaikutukseen perus-
tuvassa kansalaisyhteiskunnassa on mahdollista näh-
dä kokonaisvaltaisella tavalla sekä ihmisten tarpeet  
että kyvyt ja halu toimia. Ero kansalaisyhteiskunnan ja 
viranomaisten välillä on siinä, että virkamies toimin-
nassaan on sidottu lainsäädännön asettamiin rajoituk-
siin kun taas kansalaisyhteiskunnassa on vapautta 
järjestää toimintaa tavalla, joka parhaiten vastaa kul-
loisenkin henkilön ja tilanteen erityispiirteisiin. Tässä 
yhteydessä on kuitenkin tärkeää erottaa toisistaan jär-
jestelmä ja siinä toimivat ihmiset.  
 
Henkiselle hyvinvoinnille koulutus ja luovuus ovat kes-
keisiä. Koulutus onkin kansalaisvaikuttamisohjelman 
yksi painopistealue. Kansalaisyhteiskunnasta käsin 
olisi helpompaa tavoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät oma-
ehtoisesti hakeudu koulukseen tai luovaan toimintaan. 
Hyödyntämällä työelämän ulkopuolella tai työn rajalla 
olevien ihmisten tietoja ja taitoja voitaisiin yhdistää ih-
misten halu toimia ja innoittaa niitä, jotka eivät ehkä 
jaksa hakeutua koulutukseen. Tämä on elinikäisen 
oppimisen kannalta vielä kartoittamaton saareke, jota 
tulisi tutkia ja hyödyntää. Tähän tarvitaan taloudellisia 
edellytyksiä. 
 
Luovuus, sen läsnäolo ja tukeminen on kaikille ihmisil-
le tärkeää. Luovuuden mahdollisuus tulisi ulottaa kos-
kemaan ennen kaikkea perinteisen työelämän ulko-
puolella olevia ihmisiä, jotka usein kamppailevat vai-
keissa jopa äärimmäisissä olosuhteissa. Äärimmäises-
sä elämäntilanteessa luovuuden tukeminen tarkoittaa 
oman elämän uudelleen luomista ja siihen tarvittavien 
voimavarojen sisäistä löytämistä. Taide tarjoaa tähän 
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löytöretkeen ainutlaatuisia välineitä. Vaikeissa olosuh-
teissa olevien ihmisten tapauksessa taiteen avulla voi-
daan tukea kiinnittymistä takaisin omaan elämään ja 
ympäröivään yhteisöön. Luovuuden kannalta maa-
hanmuuttajaväestöllä on paljon annettavaa. Oma kult-
tuurimme voi rikastua ja monipuolistua myös maa-
hanmuuttajaväestön kautta.   
 
Luovuus on ihmisille itselleen itseisarvo, kuten Taide- 
ja taitelijapoliittisessa ohjelmassakin todetaan.4 Luo-
vuuden tukemisella on myös yhteiskunnallinen 
hyötyvaikutus, joka näkyy sosiaalisen talouden 
kasvuna, sosiaalisen pääoman karttumisena ja 
hyvinvoinnin lisääntymisenä. Luovuutta tukevaa 
yhteiskunnallista toimintaa on Harjun luonnehtimalla 
kansalaisyhteiskunnan kentällä, jossa ei ole 
markkinoita. On kysymys sosiaaliseen talouteen 
sijoittuvasta toiminnasta, jonka arvo on mitattava 
muilla mittapuilla kuin rahalla.   

Projektin Ratkaisuehdotukset 
 
Jos halutaan turvata sosiaalisen talouden kasvu, ny-
kyinen projektirahoitusmalli ei ole kokonaisuuden kan-
nalta hyvä eikä rationaalinen ratkaisu. Win-win –mallit, 
joissa yhteistyökumppanit hyötyvät toistensa tieto-
taidosta ja osaamisesta, ovat kokonaisuuden kannalta 
rationaalisia. Ne tuottavat laadullista lisäarvoa, elä-
mänlaatua ja yhteisöllisyyttä, jonka vaikutus näkyy 
myös taloudellisina säästöinä. Tässä muutama esi-
merkki siitä, miten tällä saralla voisi edetä:  
 
• Jaetaan sellaista, mikä ei ole toiselta pois 
 
Kauppiaitten järjestöille antama ruokaylijäämä on hyvä 
esimerkki siitä, miten jakaminen ei välttämättä ole pois 
toiselta. Kauppiaat antavat ruokaa, joka lähentelee 
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parasta ennen päivämäärää. Näin ollen taloudellisesti 
ahtaalla oleva ihminen saattaa saada pöydälleen sisä-
fileen, joka muuten olisi mennyt kaatopaikalle. Näin 
toimimalla kauppiaat jopa säästävät jätemaksujen ja 
kaatopaikkakuljetusten kustannusten aletessa. Tämä 
on ratkaisu jota tulisi hyödyntää laajemminkin. 
 
 
• Menojen suhteellinen merkitys 
 
Toinen tapa edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä on 
se, että kunta ja myöskin muut tahot asettavat olemas-
sa olevaa infrastruktuuria sosiaalisen talouden käyt-
töön.  
 
- Toimitilat ovat päällimmäinen esimerkki. Kunnat 
ovatkin monessa tapauksessa antaneet omia käyttä-
mättömiä tilojaan järjestöjen käyttöön. Näiden kiinteis-
töjen ylläpitokulut ovat kunnan budjetissa ’karkkirahaa’, 
kun taas järjestöille ne voivat olla toiminnan perusedel-
lytys 
 
- Muu infrastruktuuri. On paljon sellaista, jota kunta tai 
muu yhteisö voisi antaa järjestöjen käyttöön ilman suu-
ria kustannusvaikutuksia. Esimerkkinä voidaan mainita 
kiinteä nettiyhteys tai se, että järjestöt ja niissä toimivat 
ihmiset voisivat eri hankintojen suhteen hyödyntää 
kunnan paljousalennuksia. On nimittäin kallista olla 
köyhä ja näin ollen jo olemassa olevien ’hyödykkeiden’ 
hyödyntäminen voisi suuresti edesauttaa järjestöjen 
toimintaa. Esimerkkinä tästä on Hyvän Arjen ruoka-
avun kuljetus. Yhdistyksellä on ainoastaan henkilöauto 
käytössään ja sen takia joudutaan tekemään kolme, 
neljä keikkaa haettaessa ylijäämäruokaa eri kauppiail-
ta. Jos yhdistyksellä olisi käytössään pakettiauto, kulje-
tukset hoituisivat yhdellä keikalla, mikä vähentäisi 
huomattavasti sekä bensiinikuluja että ihmisten työ-
panosta. 
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• Vapaaehtoistyön rajat 
 
Kuvataidetaloyhdistys Suna on Pappilantien yhdistys-
ten viisivuotias kuopus. Vuonna 2005 yhdistys sai toi-
mitilat eli gallerian, joka rikastuttaa ympäröivää yhteis-
kuntaa samalla, kun se antaa taiteilijoille mahdollisuu-
den pitää näyttelyitä. Koska taiteilijat useimmiten ovat 
pientuloisia, yhdistyksen linjana on se, ettei näyttelyis-
tä ’rahasteta’ taiteilijoita. Galleriavuokra on minimaali-
nen ja  siksi itse näyttelyiden tuottaminen on suurim-
maksi osaksi vapaaehtoistyön varassa.  Jo lyhyellä 
tähtäimellä tämä on kestämätön tilanne. Taiteilijoiden 
mahdollisuudet ylipäätään tehdä omaa taiteellista työ-
tään ja saada siitä toimeentulo on jokapäiväinen talou-
dellinen haaste ja toimiminen kaksoisroolissa sekä 
taiteilijana että kulttuurituottajana on voimille käyvää ja 
aikaa sekä rahaa kuluttavaa. Tilanne kuvaa samalla 
taiteilijoiden rajoitettuja mahdollisuuksia toimia aktiivi-
sina kansalaisina, tässä tapauksessa oman taiteellisen 
toiminnan ohella myös kulttuurituottajina.  
 
Vapaaehtoistyö on tärkeä kansalaisyhteiskunnan toi-
minnan muoto, mutta jossain tulee vastaan raja, jolloin 
voidaan puhua vapaaehtoistyöntekijöiden hyväksi 
käyttämisestä ellei toiminnalla ole tarvittavia taloudelli-
sia resursseja. 
 

Ihmisten voimavarojen hyödyntäminen  Järjestö-
kadun vision mukaisesti 
 
• ”Espoossa on Järjestökatu, jossa ihminen voi hyö-
dyntää voimavarojaan ja osallistua merkitykselliseen 
elämään. 
 
• Kaupungin ja järjestöjen dialogi ja yhteistoiminta yh-
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distää eri toimijoiden voimavarat ihmisen parhaaksi. 
 
• Toiminta on joka suhteessa kestävän kehityksen pe-
riaatteiden mukaista ja taide on luonnollinen osa joka-
päiväistä hyvää arkea.” 
 
Keskeinen ongelma nykyisessä järjestelmässä on se, 
että työttömän työnhakijan tulee joko olla työelämän 
käytettävissä tai ryhtyä yrittäjäksi. Nämä vaihtoehdot 
ovat tämän päivän työmarkkinatilanteessa liian jyrkät 
ja joustamattomat. Sosiaalinen talous on se saareke, 
josta toimien voi lähteä liikkeelle kohti mahdollista työ-
suhdetta tai yrittäjyyttä, jos haluaa ja jos se onnistuu. 
Näiden ääripäiden väliltä löytyy kuitenkin monta väli-
muotoa. Haasteena on löytää toimintamalleja, joissa 
ihminen voi olla aktiivinen ja mahdollisuuksien tarjou-
tuessa saada palkkaa työstään, vaikka olisikin riippu-
vainen sosiaalisista tukimuodoista.  
 
Tulisi edesauttaa ihmisten työntekomahdollisuuksia 
joustavilla järjestelmillä, jonkinlaisella ihmisten resurs-
sifoorumilla. Tällaisella järjestelyllä vältyttäisiin myös 
julkisen työnvälityksen logiikkaan liittyvästä käytännön 
ongelmasta eli siitä, että ihmisten tieto-taidot tulevat 
näkyviin ainoastaan silloin, kun jokin työnantaja etsii 
tiettyä tieto-taitoa omaava henkilöä. Sosiaalisilla työ-
markkinoilla ihmiset olisivat sen sijaan työn ja palvelui-
den tarjoajia.  
 
Resurssifoorumia ajatellen Pappilantien yhteisöjen 
piirissä on suuret potentiaaliset voimavarat, joiden 
hyödyntäminen koituisi kaikkien eduksi. Tulisi kehittää 
sosiaalisen talouden työnvälitys, joka toimisi rinnan 
virallisen työnvälityksen kanssa.  Se antaisi ihmisille, 
freelancereiden tavoin, mahdollisuuden koota tuloja eri 
tulonlähteistä, sekä työstä että sosiaalisista tuista. Tä-
mä olisi win-win -asetelma niin ihmisille, yhteisöille 
kuin kunnalle ja koko yhteiskunnalle. Joustavan järjes-



 23 

telmän luominen edellyttää ihmisten toimintaa rajoitta-
vien sääntöjen poistamista. Päällimmäisenä esteenä 
on työttömän työnhakijan toimintaa rajoittava velvolli-
suus olla työmarkkinoiden käytettävissä ja siihen liitty-
vä tulojen katto. Tämä sääntö toimii esteenä ihmisten 
pyrkimyksille luoda elämälleen taloudellinen pohja 
omalla työllään. Sen sijaan tulisi voida yhdistää eri tu-
lonmuotoja uudella tavalla. 
 
Näiden uusien toimintamuotojen takaamiseksi kunnan 
(tai muiden tahojen) tulisi turvata yhteisöjen toiminta 
esimerkiksi muutamaa henkilötyövuotta vastaavalla 
summalla. Silloin yhteisöt voisivat käyttää resurssejaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla siinä ilmenemien tarpei-
den mukaisesti ja lähtökohtiensa ja arvojensa edellyt-
tämällä tavalla. 
 
Kaikki tahot hyötyisivät tästä, koska se keventäisi 
huomattavasti kaikkien projektitalouteen sidoksissa 
olevien tahojen työtaakka. Luonnollisesti projektirahoi-
tusta voisi edelleen hakea erinäisiin suurempiin hank-
keisiin, mutta perustoiminnot tulisi taata kiinteällä ra-
hasummalla, joka olisi sen suuruinen, että perustoimin-
tojen ohella toimintaa voisi kohdentaa kulloistenkin 
tarpeiden mukaan. 
 

Ideatalkoot 
 

Yllä on lähtölaukauksena hahmoteltu erilaisia tapoja 
edetä Espoon Järjestökadun strategian toteuttamiseksi 
hallituksen kansalaisvaikuttamisohjelman hengen mu-
kaisesti. Tarvitsemme ideatalkoita, joissa uusia ajatuk-
sia jakamalla voisimme edistää sosiaalisessa talou-
dessa toimivien ihmisten toimintaedellytyksiä. Tulisi 
löytää hyviä ratkaisumalleja, jotta järjestöt voisivat 
keskittyä varsinaiseen toimintaansa sen sijaan, että ne 



 24 

käyttävät kallista aikaa projektitalouden 
epätarkoituksenmukaisiin kiemuroihin.  
 
Kirjan loppujaksossa hahmoteltu toimintamalli ihmis-
resurssien edistämisestä ja tukemisesta on sopusoin-
nussa monien virallisten strategioiden kanssa kuten 
EU:n linjaaman elinikäisen oppimisen ja Suomen tieto-
yhteiskuntastrategian vision kanssa jossa on identifioi-
tu painopistealueet vuoteen 2015. Tässä esimer-
kinomaisesti  poimintoja näistä dokumenteista. 
 
EU:n  komissio on kiteyttänyt elinikäisen oppimisen 
kuuteen keskeiseen aiheeseen. Elinikäisen oppimisen 
strategian tulisi pyrkiä:  
 
• takaamaan kaikille kansalaisille jatkuva mahdolli-

suus oppimiseen, jonka avulla he voivat hankkia ja 
uudistaa tietoyhteiskunnassa tarvittavia taitoja 

• nostamaan näkyvästi inhimillisiin voimavaroihin 
suunnattujen investointien tasoa 

• kehittämään tehokkaita formaaleja, non-formaaleja 
ja informaaleja opettamis- ja oppimismenetelmiä ja 
-ympäristöjä kaikille ikäryhmille 

• parantamaan merkittävästi tapoja, joilla oppimi-
seen osallistuminen ja sen tulokset ymmärretään 
ja tunnustetaan, erityisesti non-formaali ja infor-
maali oppiminen 

• varmistamaan, että kaikki ihmiset saavat kaikkina 
ikäkausinaan helposti hyvälaatuista tietoa ja ohja-
usta oppimismahdollisuuksista koko Euroopassa 

• tarjoamaan elinikäisen oppimisen mahdollisuudet 
niin lähellä oppijoita kuin mahdollista, heidän 
omissa yhteisöissään ja tarvittaessa tietotekniikan 
tuella.5  

 
Kansallisessa tietoyhteiskuntastrategiassa nähdään 
visiona mm. seuraavaa:   
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Tietoyhteiskuntaohjelmassa Uudistuva, ihmisläheinen 
ja kilpailukykyinen Suomi visiona  on: 
 
• uudistaa rakenteita, toimintamalleja, palveluita ja 

tuotetarjonta menestyksekkäästi  
• kannustaa luovuuteen ja innovatiivisuuteen sekä 

henkiseen kasvuun koko yhteiskunnassa  
• edistää sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa  
• tehdä tiivistä yksityisen ja julkisen sektorin yhteis-

työtä sekä rikkoa rohkeasti perinteisiä sektorirajoja  
 
Visiona on että toimimalla näin ”on mahdollistettu hyvä 
elämä niin yksilöille kuin yrityksille myös kiristyneen 
globaalin kilpailun olosuhteissa.”6  
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Kansalaistoiminnan mahdollisuudet 
ja haasteet  
 
 
 
Pappilantien projektissa keskeiset haasteet voidaan 
kiteyttää seuraavaan neljään kohtaan: 
 
• Elämänhallinta. Järjestöjen toiminta tähtää eri ta-

voin ihmisten elämänhallinnan parantamiseen pe-
rustarpeisiin liittyvästä käytännön tuesta kuten 
ruuan jaosta  henkiseen tukeen. 

 
• Julkiset palvelut ovat toiminnassa keskeisiä, jolloin 

niin lainsäädäntö kuin hallintokulttuuri myötävaikut-
tavat ihmisten mahdollisuuksiin hallita elämäänsä. 

 
• Järjestöjen toimintaedellytykset. Tähän liittyvät niin 

toiminnan rahoitus ja järjestöjen vero ym. kohtelu 
kuin yhteistyömuodot eri tahojen kanssa kuten 
kumppanuushankkeet. 

 
• Työ identiteetin luojana. Suuri osa siitä työstä, jota 

tehdään Pappilantien yhteisöissä, sijoittuu työ-
markkinoiden reuna-alueelle ja jää helposti näky-
mättömäksi oikeudellisten luokitusten ja hallinnol-
listen rajanvetojen takia. Koska työ on vahva iden-
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titeetin luoja, ihmisten mahdollisuus tehdä työtä ja 
tämän työn tunnistaminen on keskeinen kysymys. 

 

Pappilantien projektin ehdotukset  
 
Autonomia nousi projektissa esille keskeisimpänä ky-
symyksenä niin järjestöjen kuin myös ihmisten suh-
teen. Tässä projektissa esille tuodut kokemukset, nii-
den pohjalta tehty analyysi sekä siitä vedetyt johtopää-
tökset voidaan kiteyttää kolmeen kohtaan: 
 
• Taloudellisten toimintaedellytysten ohella järjestö-

jen keskeiseksi huoleksi on kumppanuussopimus-
ten yhteydessä syntynyt paine tuotteistaa toimin-
taa. Järjestöt kokevat tämän uhkana ja katsovat 
autonomian edellyttävän, että he voivat säilyttää 
luomansa ja ylläpitämä jäsen- ja asiakaslähtöisen 
struktuurin. 

 
• Ihmiset, joiden puolesta Pappilantien yhteisöt toi-

mivat, kokevat usein autonomiansa loukatuksi asi-
oidessaan viranomaisten kanssa. Tämä johtuu pit-
kälti lainsäädännöstä ja hallintokäytännöistä. Sekä 
lainsäädäntötyössä, hallintokäytännöissä, työelä-
mässä että laajemmin yhteiskunnassa tulisi huo-
mioida, miten eri toimenpiteet vaikuttavat heikossa 
asemassa olevien ihmisten autonomiaan ja miten 
sitä voisi parantaa. 

 
• Olisi myös tärkeätä oikeusministeriön ’Paremman 

sääntelyn toimintaohjelman’ puitteissa tarkastella 
niiden ihmisten oikeusturvaa, joita  ei työ- ja sosi-
aalilainsäädäntö kata oikeusvaltion edellyttämällä 
tavalla. 
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Järjestöjen toimintaedellytykset 
 
Järjestökadun strategia tarjoaa haasteita, joilla on 
yleistä merkitystä. Ihmisten näkökulmasta lähtöisin 
oleva strategia olisi syytä soveltaa paikassa kuin pai-
kassa. Prosessi joka johti Järjestökadun strategiaan 
edustaa Björn Wallénin kuvaamaa deliberatiivista ja 
proaktiivista demokratiaa parhaimmillaan.7 Halutaan 
toimia aktiivisina kansalaisina, korjata epäkohtia ja ke-
hittää uusia toimintamalleja, eli juuri sitä mitä hallituk-
sen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa pe-
räänkuulutetaan. Näin politiikkaohjelmassa kuvataan 
demokratian vahvistamisen tavoitteet ja keinot: 
 
”Demokratian vahvistaminen  
  
Tavoitteena on kansalaisille ja kansalaisjärjestöille hy-
vät osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet kaikilla 
päätöksenteon tasoilla turvaava edustuksellinen de-
mokratia. Demokratian uudet haasteet tunnistetaan 
kannustamalla aihepiiriä koskevaa keskustelua ja tut-
kimusta. Esitetään parannusehdotuksia lähi-, paikallis- 
ja kunnallisella tasolla, kansallisesti, eurooppalaisesti 
ja suhteessa globaaleihin järjestöihin.”8 
 
Järjestökatuhanke on tästä tavoitteesta hyvä esimerk-
ki.  Hanke ja siihen liittyvät yhteistyösopimukset (joiksi 
kumppanuussopimukset on myöhemmin nimetty),  läh-
tivät liikkeelle Hyvän Arjen lähestyessä Espoon kau-
pungin johtoa ehdotuksella tehdä jotain ihmisten on-
gelmien korjaamiseksi. ”Miksi me emme hoida näitä 
asioita?”  Hyvän Arjen silloinen puheenjohtaja Antero 
Laukkanen  kysyi ja ehdotti kaupungin johdolle: ”Halu-
aisitteko oikeasti ensimmäisenä kaupunkina Espoon 
hattuun sellaisen sulan, jossa lukee 'Me hoidamme 
nämä asiat'. Järjestökatu mahdollistaa sen että kau-
punki saa sen sulan hattuunsa.” Laukkasen mielestä 
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Pappilantie tulisi nähdä mahdollisuuksien katuna, joka 
voi antaa toivoa ihmisille. Espoo on niin sanottu rikas 
kaupunki, mutta sivistyksen taso mitataan sillä, miten 
huolehditaan vähävaraisista.9  
   
Tämä onkin yksi politiikkaohjelman kohdealueita: 
 
”(3) Perinteisiä ja uusia kansalaisvaikuttamisen kana-
via ja mahdollisuuksia kehitetään niin, että ne tukevat 
kansalaisten täyttä osallistumista yhteisöjen ja yhteis-
kunnan toimintaan. Hallinnolla on tarpeelliset työkalut 
ja asenteellinen valmius keskusteluun kansalaisten 
kanssa.”  
 

Kansalaisvaikuttamisen eri muodot 
 
Kansalaisvakuuttamisohjelman yhtenä kimmokkeena 
on ollut huoli vähentyneestä kansalaisaktiivisuudesta. 
Tämä saattaa olla optinen harha. On totta että aktiivi-
suus poliittisissa puolueissa on vähentynyt, jopa dra-
maattisestikin. Näin on myös asian laita ’perinteisistä’ 
kansalaisliikkeistä ja työpaikoista lähtöisin olevan 
toiminnan kohdalla. Tämä on ollut sosiologeille huolen 
ja miettimisen aihe, josta keskeisenä esimerkkinä on 
Robert D. Putmanin kirja ’Bowling Alone’. Siinä hän 
kartoittaa ja analysoi vähentynyttä toimintaa 
perinteisessä amerikkalaisessa yhdistystoiminnassa. 
Keilailu on osuva esimerkki.  Ennen mentiin työporu-
kan kanssa keilailemaan, tai oli se sitten jalkapalloa, 
pesäpalloa tai jokin muu yhteinen harrastus. Tämä oli 
aikana, jolloin teollinen työ oli hallitseva ja työkuviot 
suhteellisen vakiot. Työvuokrayrityksen kautta  
palveluammatissa lyhyellä pestauksella olevalla 
pätkätyöläisellä tuskin on aikaa tai motivaatiota työhön 
liittyvään vapaaehtoistoimintaan, jos sitä enää on. 
Yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuneet muutok-
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elämässä tapahtuneet muutokset heijastuvat myös 
kansalaistoiminnan muotoihin. 
 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (OPTULA) sosiaa-
lista pääomaa koskevissa kriminologisissa tutkimuk-
sissa on myös nähtävissä etteivät nuoret enää osallis-
tu konventionaaliseen järjestötoimintaan aikaisempien 
sukupolvien tavoin.10 Toisaalta Anne Birgitta Yeungin 
tutkimukset vapaaehtoistyöstä tämän päivä Suomessa 
osoittavat, että vapaaehtoisuuteen perustuva järjestö-
toiminta on vielä korkealla tasolla. Reilu kolmannes eli 
37 prosenttia suomalaisista osallistui vuonna 2002 jo-
honkin vapaaehtoistoimintaan.11 Kuitenkin tavat, joilla 
sosiaalista pääomaa karttuu, ovat yhteiskuntamuutos-
ten myötä monimuotoistuneet; tavanomaisen järjestö-
toiminnan rinnalle on syntynyt mitä erilaisimpia kons-
tellaatioita. 
 
Pappilantien järjestöt, jotka on perustettu viimeisten 20 
vuoden aikana, edustavat tavanomaista järjestömuo-
toa. Ne tarjoavat yhden esimerkin siitä, miten kansa-
laisyhteiskunnassa tapahtuvaa toimintaa heijastaa yh-
teiskunnallisia oloja. Näissä järjestöissä ihmisten sosi-
aalinen omatunto toimii aktiivisuuden kimmokkeena. 
Vaikka Pappilantiellä liikutaan perinteisen järjestötoi-
minnan kentällä, yhteiskuntamuutokset ja neoliberalis-
tiset näkemykset, kuten vapaa kilpailu ja siihen liittyvät 
ilmiöt, ovat asettaneet sosiaalisella  kentällä toimiville 
järjestöille uudenlaiset esteet ja haasteet.  
 
Sitoutumisen aste on myös tapa havainnollistaa kan-
salaistoiminnan eri muotoja.  Pappilantien yhteisöjen 
toimijoille  on luonteenomaista sosiaalisesta 
omatunnosta lähtevä vahva sitoutuminen. Toinen 
ihmisten sosiaalisesta omatunnosta lähtevä ääripäinen 
toiminnan muoto, joka tämän päivän tietotekniikka 
mahdollistaa ovat maailmanlaajuiset verkostot. Näitä 
löytyy paljon, joista tätä tekstiä kirjoittaessa 
ajankohtaisena esimerkkinä voi mainita vetoomuksen 



 31 

merkkinä voi mainita vetoomuksen verenvuodon lopet-
tamiseksi Libanonissa. Viikossa Ceasefire Campaign 
keräsi noin 300 000 nimeä yli 150 maasta. Nimilista 
toimitettiin YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsih-
teerille sekä eri maiden hallituksille.12  
 
Toiminnan konteksti ja työmuodot ovat siten oleellisesti 
muuttuneet, ja siksi näiden muutosten paikantamien 
on keskeistä järjestöjen toimintaedellytyksiä pohtiessa. 
Sosiaalisella kentällä nähdään tavallaan paluu juurille. 
Moni sosiaalinen turva-  tai tukijärjestelmä juontaa juu-
rensa kansalaisyhteiskunnasta, josta sittemmin on luo-
tu virallisia järjestelmiä. Ratkaiseva ero alkuperäisen ja 
tämän päivän kansalaistoiminnan välillä on se, että 
aikaisempina vuosisatoina varakkaat filantroopit käyn-
nistivät humanitäärisen toiminnan. Tänään taloudelli-
sesti ahtaalla olevat järjestöt yrittävät parhaansa mu-
kaan pehmentää niitä iskuja jotka ihmiset saavat sen 
johdosta, ettei sosiaaliturvajärjestelmä toimi päämääri-
ensä mukaisella tavalla. Sen ohella on nähtävissä teh-
tävien paluu viranomaisten toiminnasta kansalaisyh-
teiskunnalle, mutta tänään ilman rikkaita mesenaatteja.  
 
Järjestötoimijoiden tilannettaan vaikeuttaa myös se 
että järjestöt ovat pitkälti ’projektitalouden’ orjia. Tämä 
johtaa paradoksaaliseen tilanteeseen, missä kansa-
laisyhteiskunta, joka toimii edelläkävijänä uusien toi-
mintamuotojen kehittämisessä, ovat taloudellisten toi-
mintaedellytysten suhteen riippuvaisia tahoista jota 
edustavat vanhaa remontin tarpeessa olevaa toiminta-
kulttuuria. Tähän liittyy myös tärkeä työoikeudellinen 
aspekti, koska ’projektitalous’ helposti katkaisee kyt-
kennät työoikeudellisiin standardeihin. Tätä ongelmaa 
on onneksi monipuolisesti valotettu tuoreessa kirjassa 
’Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia’.13  
 
Pyrkiessään vastaamaan ihmisten tarpeisiin järjestö-
toimijat puolestaan kamppailevat voidakseen tehdä 



 32 

työtään vastatakseen järjestöihin kohdistuviin odotuk-
siin. Projektin aikana käydyissä keskusteluissa syntyi 
paljon ideoita siitä, miten he yhdessä toimien voisivat 
kehittää toimintaa tavalla, josta kaikki hyötyisivät. Jär-
jestöjen niukkojen toimintavarojen takia fyysiset rajat 
tulevat vastaan – he eivät ehdi tai jaksa, on vaikeata 
ryhtyä tuumasta toimeen. Tilannetta vaikeuttaa myös 
se, että he joutuvat käyttämään kohtuuttoman paljon 
aikaa rahoitushakemusten laatimiseen sekä raportoin-
tiin, jos rahoitusta on onnistuttu saamaan. Tämä on 
aika pois varsinaisesta toiminnasta.   
 
Järjestökentän ongelmia lisää myös se, että yhteiskun-
tamuutosten mukanaan tuomien uusien tehtävien ohel-
la ne ovat etulinjalla kohtaamassa ongelmia jotka juon-
tavat juurensa siitä, ettei lainsäädäntöteitse ole reagoi-
tu näihin muutoksiin tavalla, joka vastaisi kansalaisyh-
teiskunnassa tapahtuvan toiminnan päämääriä ja 
luonnetta.  
 
Pappilantien projektissa käydyt keskustelut järjestö-
toimijoiden kanssa ilmentävät mitä erilaisia ristipainei-
ta, joiden alla järjestöt toimivat. Ihmisten lisääntyvä 
hätä on osoitus siitä, etteivät he ole saaneet julkisilta 
palveluilta sitä tukea ja turvaa, jonka julkisten palvelu-
jen tulisi turvata. Seurauksena tästä on materiaalisen 
hädän ohella, jota mm. nähdään pitenevinä ruoka-
jonoina, myös lisääntyvää sairautta.  Tämä ei ole ke-
nenkään eduksi. 
 
Keskeinen ongelma on myös se, että olemme liiaksi 
tottuneet hahmottamaan tilanteita viranomaisten ja 
hallinnollisten menettelyjen emmekä ihmisten kautta. 
Tämä on antanut julkisille viranomaisille tulkintaetusi-
jan. Jos otamme hallituksen kansalaisvaikuttamisoh-
jelman todesta, tähän tarvitaan todellinen muutos – 
muutos alamaisuudesta aktiiviseen kansalaisuuteen ja 
mahdollisuuteen vaikuttaa omaan elämäänsä. Tähän 
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liittyy myös haaste nähdä ja tunnistaa kansalaisyhteis-
kunnan todellinen merkitys. Seuraavat Hyvän Arjen 
toiminnanjohtajan, Hannu Hätösen ajatukset kiteyttä-
vät monen järjestötoimijan kokemusmaailmaa:   
 

”Jos kaikki kolmannella sektorilla heittäisivät 
hanskat tiskiin ’Nyt tämä riittää, nyt ei enää!’, 
niin miten monta laitosta jouduttaisiin raken-
tamaan. Se olisi älytön pommi. Elämä ja yh-
teiskunta rikkoo ihmisiä ja me olemme eheyt-
täjiä, nostamme ihmiset takaisin elämään. Ja 
erittäin halvalla ja siten oman rikkoutumisen 
uhalla. Eivät järjestöt ole ahneita, eivät halua 
enemmän kuin tarvitsevat. Halutaan vaan että 
joku muukin vetäisi tätä taakkaa. Riittävien 
toimintaedellytysten takaaminen on niin vähäs-
tä kiinni.” 

 
Kulttuurintuottamisessa, jota Kuvataidetaloyhdistys 
Suna edustaa, esiintyy  samantyyppistä problematiik-
kaa.  Sitran kulttuuriteollisuutta ja aluekehitystä 
käsittelevässä raportissa jossa mm. pohditaan 
kulttuurin tuottamisen erityispiirteitä, kirjoittajat tuovat 
esille, että  ”onkin ensiarvoisen tärkeää, että 
alueellisen kulttuurihallinnon ja strategisen 
ohjelmoinnin perustana on ’ruohonjuuritason’ tietämys 
sekä kulttuurin tuottamisesta että kulttuurin tuottajista... 
Olennaista on, että kehittämistyö lähtee liikkeelle 
kulttuurin tuottajien – niin ammattilaisten kuin 
harrastajienkin – tarpeista, toiveista ja 
toimintatavoista." 14  

Sitoutuminen – yksi toiminnan mittari 
 
Yksi tapa eritellä kansalaistoiminnan eri muotoja on 
tarkastella toiminnan edellyttämää sitoutumisen astet-
ta. Jos mennään porukalla keilaamaan, sitoutumisen 
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aste on alhainen. Tähän ei liity arvo-arvostelma, vaan 
se ilmentää toiminnan luonnetta. Jos huvittaa ja jos 
sopii, lähden mukaan keilaamaan. Jos osallistun ve-
toomukseen verenvuodon lopettamiseksi Libanonissa, 
ilmennän kantani ilman, että siihen liittyy sitoumusta 
toimintaan. Kampanjan järjestäjien kohdalla sen sijaan 
sitoutumisen aste on korkea ja edellytys kampanjan 
onnistumiselle. 
 
Sitoutumisen aste vaihtelee toiminnan luonteen ja 
osallistumismuodon mukaan läpi kansalaisyhteiskun-
nan. Korkeimmaksi sitoutuminen yltää toiminnassa, 
jossa kohderyhmänä on erilaisia tarpeita kokevia ihmi-
siä, joiden auttamiseksi toiminta tähtää. Taas kerran 
on painotettava, että on tärkeätä antaa kaikentyyppi-
selle toiminnalle sen luonteen mukainen arvo ja toimin-
taedellytykset. Sitoutumisen aste tulee kuitenkin ottaa 
huomioon kun on kysymys siitä, millä ehdoin työtä 
tehdään. Tähän liittyy siten myös työoloja koskevia 
aspekteja, jolloin kansalaisyhteiskunnassa tehty työ 
tulisi nähdä samanarvoisena muun työelämän kanssa 
sekä sopusoinnussa työelämässä noudatettavien nor-
mien kanssa.15 
 
Hallituksen kansalaisvaikuttamisohjelmassa kiinnite-
tään erityistä huomiota niihin kansalaisryhmiin, joiden 
vaikuttamis- ja osallistumisaktiivisuuden taso on ollut 
alhainen. Tämä on ominainen piirre Pappilantien yhtei-
söjen kohderyhmille, joskin hyvin erilaisista syistä. Mo-
nille selviytyminen päivästä päivään voi olla päällim-
mäinen haaste. Järjestöjen toiminta tähtää heidän 
elämänhallinnan parantamiseen, jotta kiertyisi energia 
aktiiviseen toimimiseen. Tästä Pappilantien yhteisöissä 
on monta esimerkkiä. Taiteilijoiden kohdalla taas on-
gelmana on usein se, ettei heille jää vapaa-aikaa kan-
salaistoimintaa varten sen jälkeen, kun he ovat vihdoin 
päässeet tekemään omaa taiteellista työtään, niin kuin 
jäljempänä taiteilijoiden tarinoista selviää. Kaikissa 
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näissä yhteisöissä on kysymys korkeasta sitoumuksen 
asteesta. Päällimmäisenä haasteena on turvata mate-
riaaliset edellytykset toiminnan jatkumiseen ja kehittä-
miseen.  
 
Pappilantien järjestöjen keskeisenä huolena on siten 
turvata materiaaliset edellytykset, jotta ne voivat toteut-
taa sekä aiemman toimintansa että myös uusiin yhteis-
työsopimuksiin liittyvät tehtävät. Halusta ei ole puutet-
ta, uhkana on puuttuvat materiaaliset resurssit. Järjes-
töjen taloudelliset toimintaedellytykset ovatkin hallituk-
sen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmalle kes-
keisiä kysymyksiä, jotka lienevät vielä pitkälti ratkai-
sematta. Järjestökadun toimijoiden ja Espoon kaupun-
gin sosiaalitoimen yhteistyösopimukset valottavat toi-
saalta yleisemmällä tasolla järjestöjen haasteita rahoit-
taa toimintaa.  
 
Yhteistyö on lähtenyt hyvin liikkeelle myönteisessä ja 
toiveikkaassa hengessä. Oikeudelliselta kannalta tulee 
kuitenkin kriittisesti arvioida sopimusten sisältöä. So-
pimuksissa, joissa järjestöt tarjoavat kuntouttavaa työ-
toimintaa, ei ole huomioitu sopimusehtojen täyttämi-
seksi tarvittavia henkilöresursseja. ’Vastasuorituksena’ 
kuntouttavasta työtoiminnan hoitamisesta on sopimuk-
sissa ’kuitattu’ markkinahintaiset korvaukset kaupungil-
le kuuluvista tiloista, joissa järjestöt toimivat sekä pieni 
rahasuoritus joka ei läheskään vastaa kuntouttavan 
työtoiminnan edellyttämää työpanosta. Tämä nostaa 
esiin keskeistä haastetta uusien toimintamuotojen ja 
uuden toimintakulttuurin kehittämisessä: formaalisen 
lähestymistavan sijasta tulee keskittyä kansalaisyh-
teiskunnassa tehdyn työn substanssiin.  
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Muodosta substanssiin 
 
Pappilantiellä solmitut ensimmäiset yhteistyösopimuk-
set, jotka toivon mukaan pian korjataan, kuvaavat päh-
kinäkuoressa (oikeudellisen) toimintakulttuurimme 
keskeistä ongelmaa: fokusoidaan muotoon eikä sub-
stanssiin. Näin on tehty kun kuntouttavan työtoiminnan  
vastasuorituksena ovat tilat. Tilat eivät hoida ihmisiä, 
vaan toiminnassa mukana olevat ihmiset. Voidaan sen 
takia todeta että sopimukset ovat luonteeltaan hyvin 
epäsymmetriset. Epäsymmetristen sopimusten ongel-
ma on siinä, että sopimusehtojen täyttäminen saattaa 
käydä hyvin hankalaksi. Käytännössä sopimusehtojen 
täyttäminen edellyttää tässä tapauksessa järjestöjen 
saavan rahoituksensa muualta kuin varsinaiselta so-
pimusosapuolelta. Vaihtoehtoisesti joudutaan hankki-
maan rahoitusta liiketoiminnan muodossa, jolloin eteen 
voi tulla vyöry kilpailuun, verotukseen ym. liittyviä on-
gelmia. 
 
Jos kuntouttavan työtoiminnan vastasuorituksena ei 
anneta varoja ihmisten palkkaamiseksi tätä työtä var-
ten ollaan helposti tilassa, jossa kuntouttava työtoimin-
ta uhkaa järjestöjen varsinaista toimintaa. Tämä on 
yleinen ilmiö. Tutkiessaan kolmatta sektoria EU:ssa ja 
eräissä Euroopan maissa, Matti Kari ja Jari Markwort 
ovat viitannet tähän uhkaan tilanteissa, joissa kansa-
laisjärjestöt tekevät yhteistyötä viranomaisen kanssa. 
He toteavat että “”osallistumisväsymys” häiritsee kol-
mannen sektorin organisaatioiden toimijoita, sillä kai-
ken sopimusten mukaisten töiden lisäksi ne eivät enää 
jaksa toimia aatteellisella tasolla”. 16 
 
Toinen tärkeä aspekti, jonka Kari ja Markworth tutki-
muksessaan tuovat esille, on riski että julkiset viran-
omaiset tässä yhteistyössä teettävät valmiiksi päätetty-
jä tehtäviä järjestöjen toteutettaviksi. Pelätään että 
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kolmannen sektorin organisaatiot ovat menneet sopi-
musten kautta liian lähelle julkista valtaa, eivätkä voi 
purra kättä, joka niitä ruokkii. 17  
 
Näin hallituksen politiikkaohjelma: ”Kansalaisvaikutta-
misen perusta on kansalaisten vapaa ja vapaaehtoi-
nen toiminta. Valtio voi kuitenkin luoda sille edellytyk-
siä ja osaltaan pitää huolta demokratian rakenteiden 
ajanmukaisuudesta. Tavoitteena on elinvoimaiseen 
kansalaisyhteiskuntaan perustuva vetovoimainen 
edustuksellinen demokratia, jota täydentää kansalais-
ten suora osallistuminen, vaikuttaminen ja kuulluksi 
tuleminen.” 
 
Pappilantien yhteisöjen kohdalla Järjestöstrategia si-
sältää kaikki tarvittavat eväät eri toimijoiden toiminnan 
paikantamiseen. Haasteena on siirtyä papereista käy-
tännön toimintaan. 
 

 Järjestötyön luonne 
 
Se tapa millä Järjestökadun yhteistyösopimuksissa on 
jätetty huomioimatta toimintaan liittyvät henkilöresurs-
sien tarpeet havainnollistavat ongelman, jonka Aaro 
Harju on nostanut esille, eli kysymyksen siitä, miten 
yleensä suhtaudutaan järjestötyöhön. Hän toteaa ett-
eivät kaikki pidä järjestötyötä oikeana ammattityönä, 
vastakohtana sille miten suhtaudutaan insinöörien ja 
sairaanhoitajien työhön ammatillisena toimintana.18  
 
Harju huomauttaa että järjestötyöllä on edelleen har-
rastelun, vapaaehtoisuuden ja kutsumusammatin lei-
ma. ”Tämä paistaa läpi muuta työtä tekevien asenteis-
sa. Tätä kautta se heijastuu myös päättäjinä toimivien 
luottamushenkilöiden asenteisiin. Monen luottamus-
henkilön mielestä järjestötyötä tulisi tehdä – mielellään 
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ilman palkkaa tai ainakin pienellä palkalla – päivät ja 
illat, arjet ja pyhät.” 
 
Harju painottaa, että järjestötyöntekijöiden työ on vaa-
tivaa ammattityötä, joka on ihmisten hyvinvoinnin ja 
yhteiskunnan toimivuuden kannalta arvokasta. 
”Järjestötyön suuri etu on työn vapaus ja mahdollisuus 
itse kehittää omaa tekemistään ja osaamistaan. Työn 
voi kehittää niin haasteelliseksi kuin rahkeet riittävät. 
Tämä on taannut sen, että monet innovaatiot ovat 
syntyneet järjestöjen toimesta ja siirtyneet esimerkiksi 
julkisen sektorin työtehtäviksi tai työmenetelmiksi.”19 
Tämä toteamus pätee vaihtelevin määrin kaikkeen 
kansalaisyhteiskunnassa tehtyyn työhön, niin palkatun 
henkilöstön kuin eri ohjelmien kautta tai 
vapaaehtoistyönä tehtyyn työhön, jolle pitää antaa 
työpanoksen mukaista arvoa. Tässä yhteydessä on 
syytä keskeisenä kriteerinä huomioida se sitovuuden 
aste, joka liittyy työn luonteeseen, ja turvata sitä 
vastaavia työnteon mahdollisuuksia.  
 
Kaiken työn kohdalla tulisi huomioida vaihtosuhde työn 
ja tekijän välillä. Näiden välillä  on tietty ”psykologinen” 
riippuvuus/tasapaino. Jos työstä saatava vastike (eri 
muodoissaan) ei vastaa panosta/kuormitusta, työn 
mielekkyys ja vetovoima kärsii olennaisesti. Työoloba-
rometrin mukaan juuri mielekkyysmittarilla kehitys on 
ollut kehnoa.20  
 
Työn ja tekijän vaihtosuhdetta ajatellen tulee arvioida, 
miten realistiselle pohjalle eri järjestelmät ovat raken-
tuneet. Tästä näkökulmasta katsottuna Järjestökadun 
alkuperäiset sopimukset eivät  rakentuneet realistiselle 
pohjalle. Toinen esimerkki on työllisyyttä edistävä yh-
distetty järjestelmätuki. Tällä tuella on kaksinainen ta-
voite, toisaalta antaa pitkään työttöminä olleille mah-
dollisuus tehdä työtä, toisaalta tarjota järjestöille mah-
dollisuus palkata ihmisiä. Järjestelmä edellyttää, että 
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järjestöt maksavat puolet työllistetyn palkasta. Kun 
rahaa ei ole, joudutaan tyytymään puolipäivätyöhön, 
jolloin vaihtosuhde työn ja tekijän välillä helposti järk-
kyy, kuten Hyvässä Arjessa yhdistelmätuella työsken-
televä Kimi Nyström on voinut todeta. Kommentoiden 
tilannettaan hän toteaa että ”oikeastaan kannattaisi 
olla tekemättä mitään”. Tässä ollaan nykyisten sosiaa-
liturvajärjestelmien kipukohdassa. Usein väitetään, että 
sosiaaliturvajärjestelmä on passivoiva. Se ei kuiten-
kaan johdu ihmisten puuttuvasta  halusta tehdä työtä 
vaan systeemien joustamattomuudesta. Ongelma voi 
olla siinä, että työstä saadut tulot ovat niin pienet ja 
usein satunnaiset jolloin  työn vastaanottamiseen liittyy 
niin suuret riskit että sosiaaliturvaan tyytyminen on tur-
vallisin vaihtoehto.21  
 
Kimille kuitenkin työ Hyvässä Arjessa on erittäin tär-
keä, itse asiassa hän kokee että työ siellä on mielek-
käintä mitä hän on tehnyt. 
 
Myös vapaaehtoistyöhön liittyy omat rajansa, missä 
tasapaino helposti järkkyy. Työn mielekkyys on kaut-
taaltaan tärkeätä ja tavoiteltava, mutta kun on kysymys 
vapaaehtoistyöstä, on erityisen tärkeätä että se koe-
taan mielekkääksi. Siten se todella säilyy vapaaehtois-
työnä. Kun tehtävään liittyy korkea sitoutumisien aste 
näin ei välttämättä aina ole asian laita. Esimerkkinä 
tästä on Carita Erkkilän aamupuurot Hyvässä Arjessa. 
Kolmen – neljän vuoden aikana Carita on tullut 5.30 – 
6.00 maissa Hyvään Arkeen valmistamaan aamupuu-
ron. Aamupuurolla kävijöille käynti Hyvässä Arjessa 
voi ruoan ohella olla tärkeä kiinnekohta, joka strukturoi 
päivän. Erkkilä kokee myös ajan niukkuuden; olisi niin 
paljon tekemistä mutta aika ei aina riitä. Hän kokee 
kuitenkin vapaaehtoistyönsä erittäin tärkeäksi ja mie-
lekkääksi ja toteaa että ”minut saa vaan kuluttamalla 
pois”.  
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Yksi monista Hyvässä Arjessa esille tuoduista ideoista 
on juttukerho, jossa ihmiset saisivat vapaasti keskus-
tella siitä mitä mättää, mitä sydäntä painaa. Koska 
ruoanjakelu on volyymiltään kasvanut niin paljon, Han-
nu Hätönen toteaa että Hyvän Arjen luonne on muut-
tunut alkuperäisestä ideasta; elämäntapajärjestöstä, 
jossa kurssitoiminta on keskeisenä toiminnan muoto-
na. 
 

Ristipaineet 
 
Järjestöjen toimintaedellytyksiin liittyy monta vaikeata 
kysymystä. On ilahduttavaa, että järjestöjen toiminta-
edellytykset ja ne oikeudelliset ongelmat, joita ne toi-
minnassaan kohtaavat, ovat saaneet vakavaa huomio-
ta osakseen kansallisella tasolla. Esimerkkinä tästä on 
oikeusministeriön asettama työryhmä, jonka tehtävänä 
on ollut arvioida kansalaisjärjestöjen toimintaan vaikut-
tavia muutoksia. Työryhmän agendalla on muun mu-
assa ollut EU:n kilpailupolitiikan, hankintalain, verolin-
jausten ja tulosohjauksen vaikutus kansalaisyhteiskun-
taan. Työryhmän tehtävänä oli myös harkita yleis-
hyödyllisyyden ajanmukaistettua määritelmää, ottaen 
huomioon EU:n yleishyödyllisiä palveluja koskevat kil-
pailu- ja valtiontukisäädökset.22 Oikeusministeriön 
asettaman työryhmän tuli arvionsa pohjalta tehdä eh-
dotuksia, jotka tukevat kansalaistoimintaa ja kannusta-
vat julkisia palveluita täydentävää vapaaehtoistyötä ja 
vertaistukea.23 
 
Järjestötoiminnan luonne nousi esille keskeisenä ky-
symyksenä valtakunnallisella tasolla mm. järjestöjen 
verokohtelun takia. Toinen seikka, joka aktualisoi jär-
jestötoiminnan luonnetta, on eri viranomaisten ja jär-
jestöjen välinen lisääntyvä yhteistyö. Esimerkkinä tästä 
ovat yhteistyösopimukset, joiden puitteissa kansalais-
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järjestöt toimivat rinnan sekä viranomaisten että alan 
yrittäjien kanssa. Tähän liittyy kansalaistoiminnan 
ydinkysymys: järjestöjen yleishyödyllisyyden luonne. 
Kuvaan liittyy myös paine toiminnan tuotteistamiseen. 
Onko tuotteistaminen mahdollista ilman, että se tekee 
väkivaltaa järjestöjen valitseman toiminnan luonteelle, 
toisin sanoen, vaarantaako tuotteistaminen järjestöjen 
autonomiaa? Kelan Vääryyskirjassa Leena Eräsaari 
kuvaa tätä problematiikka seuraavan osuvan otsikon 
alla ’New Public Management on julkisen sektorin vää-
ryyksien isä’.24 
 

Pappilantien määritelmä 
 
Kaj Järvisalo on osuvasti kuvannut Espoon Mielenter-
veysyhdistyksen toiminnan luonnetta seuraavasti: "Pi-
detään tiettyä rakennetta yllä. Jos ihmiset itse määrit-
televät mitä he tekevät, silloin me ei varsinaisesti aute-
ta yksilöä, vaan meillä on rakennelma, jossa henkilö 
tulee autetuksi. Milloin haluat omaehtoisesti alkaa te-
kemään oman kuntoutuspolkusi eteen, silloin pitää olla 
rakennelma joka tukee tsempaamistasi. Tyhjällä kadul-
la se on hyvin vaikeata." Kansalaisfoorumin pääsihtee-
ri Aaro Harju on puolestaan vanginnut kansalaistoi-
minnan luonnetta seuraavasti: ”Kansalaistoiminnan 
voima on siinä, että se lähtee kansalaisten omasta 
halusta ja tarpeesta toimia oman ja läheisten elämän-
laadun turvaamiseksi ja parantamiseksi. Kansalaistoi-
minnan oikeutusta ei voi kyseenalaistaa kyseenalais-
tamatta ihmisten oikeutta tavoitella hyvää elämää itsel-
leen, läheisilleen ja yhteisölleen.”25 
 
Järvisalon ja Harjun kuvaukset määrittelevät ja kiteyt-
tävät järjestöjen yleishyödyllisyyden luonnetta. On siis 
kysymys siitä, että ihmiset itse voivat määrittää toimin-
tansa muotoja ja niiden sisältöä. Tämä lähestymistapa 
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poikkeaa julkisen tai liiketaloudellisin periaattein toimi-
van laitoshoidon tai muun palvelun tuottamisesta. Täs-
tä syystä Pappilantien järjestöt näkevätkin ulkopuoli-
sen paineen tuotteistaa toimintaansa uhkana toimin-
tansa luonteelle. Järjestötoiminnan ydinkysymys, sen 
autonomia suhteessa ulkopuolisiin tahoihin, astuu näin 
mukaan kuvaan. Haasteena on siten säilyttää järjestö-
jen autonomiaa tilanteissa, joissa ne toimivat kumppa-
nuudessa viranomaisten kanssa. Kuvataidetaloyhdis-
tys Sunan sihteeri Hannele Matinlauri on oivallisella 
tavalla ratkaissut tämän ongelman toteamalla, että jär-
jestöjen varsinainen ja olennaisin tuote on niiden luo-
ma ja ylläpitämä jäsen- ja asiakaslähtöinen struktuuri 
kuten Järvisalo yllä kuvaa. Tällöin toiminnan luonne on 
järjestöjen itsensä määrättävissä.  
 
Järjestöjen kohtaamat odotukset ja paineet Harju on 
kiteyttänyt seuraavasti pääkirjoituksessaan 'Kansalais-
yhteiskunta ja markkinat': "Monet järjestöt tuottavat 
toimintaa, joka voidaan tulkita palvelutuotannoksi, mut-
ta joka tehdään kentällä jossa ei ole markkinoita. Kyse 
on siis perinteisen kansalaistoiminnan ja ammattimai-
sen palvelutuotannon välimaastoon kuuluvasta toimin-
nasta. Jos tästä toiminnasta pitää ryhtyä maksamaan 
kaikki verot, toiminnan kustannukset lisääntyvät, jolloin 
se voi loppua kokonaan... Kenen etu on, että tietyt toi-
minnot loppuvat kokonaan?"26  
 
Yleishyödyllisyys ja vapaaehtoisuus ovat järjestötoi-
minnalle luonteenomaisia piirteitä. Jos lähtökohtana 
pidetään järjestöjen tarjoamaa struktuuria, se auttaa 
myös hahmottamaan järjestöjen yleishyödyllisen toi-
minnan luonnetta ja tämän toiminnan edellytyksiä suh-
teessa saman alan viralliseen tai liiketaloudelliselta 
pohjalta harjoitettuun toimintaan. Se, ettei järjestöjen 
toiminta ole liiketaloudellista ei luonnollisestikaan tar-
koita sitä, etteivätkö järjestöt tarvitsisi rahaa toiminnan 
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pyörittämiseen.  Päin vastoin, etenkin yhteistyösopi-
musten yhteydessä on välttämätöntä, että toiminnan 
rahoitus on taattu, koska se on edellytys sopimusehto-
jen täyttämiseen. Yhteistyösopimuksia ajatellen on 
huomioitava yleisiä sopimussoikeudellisia aspekteja, 
kuten sopimusehtojen kohtuullisuus ja sopimuksiin 
liittyviä vastuukysymyksiä. ’Karkkirahakorvauksella’ ei 
voi teettää tehtäviä, joista järjestöillä voi sitten olla 
hankaluuksia selviytyä heikon rahoituspohjan takia. 
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Pappilantien yhteisöt yhteiskunta-
kehityksen peilinä 
 
 
 
 

Luulen, että olemme kahden trapetsin 
välisessä huimaavassa hetkessä. Kuin 
sirkustaiteilija, joka on päästänyt ot-
teen toisesta trapetsista mutta ei vielä 
ole saanut otetta  toisesta. 

Jan Cederqvist27 
 

 
 

Pappilantien monet kasvot 
 
Pappilantien yhteisöjen toiminta kuvaa yhteisöllisyyden 
lisääntyvää tarvetta, joka puolestaan myös heijastaa 
yhteiskunnan muutosta ja sen myötä tulleita uusia 
haasteita. Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokko-
nen toteaa Hyvän Arjen 15-vuotisjuhlajulkaisussa, että 
yhdistyksen harjoittama sosiaalinen ja yhteiskunnalli-
nen toiminta ihmisen arjen laadun parantamiseksi tu-
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kee oivallisella tavalla kaupungin sosiaalitoimen ja 
muiden yksiköiden työtä.28 Myöskin Emyn 20-
vuotisjuhlajulkaisu kuvaa sitä uutta kontekstia, jossa 
järjestöt tänään toimivat. "Paljon ehti tapahtua ensim-
mäisen 15 vuoden aikana, mutta viisi viimeistä vuotta 
on ollut hurjaa kasvua ja levittäytymistä moneen suun-
taan. Emystä on tullut vakavasti varteenotettava vai-
kuttaja, joka kolmannen sektorin toimijana kutsutaan 
nykyisin myös moniin ammattilaisten järjestämiin tilai-
suuksiin ja yhdistystä kuunnellaan ja arvostetaan."29 
 
Tätä kehitystä voisi metaforisesti luonnehtia Pappilan-
tien yhteisöjen kasvavana merkityksenä Nokian var-
jossa. Nokia edustaa talouden moottoria, kun taas ne 
ihmiset joiden puolesta Pappilantien yhteisöt toimivat, 
ovat tavalla tai toisella jääneet tämän kehityksen reu-
na-alueelle joutuen siten tämän kehityksen maksumie-
hiksi ja -naisiksi. Taustalla ovat luonnollisesti ne raken-
teelliset muutokset, jotka siirtyminen teollisuusvaltai-
sesta taloudesta tietoyhteiskuntaan ovat tuoneet mu-
kanaan. Miten tähän on vastattu? Teuvo Raiskio on 
artikkelissa ’Ahdistava, arvottava työn raja sodanjäl-
keisessä Suomessa’ käsitellyt työn rajalla elämisen 
problematiikkaa. Hän toteaa että ”työn rajan käsite on 
tärkeä nykyistä elämäämme ajatellen, jossa on paljon 
epävarmuutta sosiaalisine ongelmineen ja kamppailua 
toimentulon eteen niin työssä, työttömänä; opiskelijana 
kuin eläkeläisenä.”30   
 
Pohjautuen siihen miten sosiaaliturvaa on käsitelty 
alan julkaisuissa, Raiskio kuvaa työn rajan ilmiöiden 
juuria ja muutoksia sodanjälkeisessä Suomessa. Tar-
kastelun kohteena on ”millaisia velvoitteita yhteiskunta 
asettaa työn rajalla oleville ihmisille: pakkoa, sanktioi-
ta, käskyjä – tai mitä vapauttaa työstä.  Työn rajan 
termit ”leimaavat”, jolloin ne kertovat myös aikalaises-
taan ihmiskäsityksestä ja arvomaailmasta yhteiskun-
nassa. Teema liittyy sekä toimeentuloon, työhön ja sen 
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tuoton jakamiseen että syrjäytymiseen, köyhyyteen, 
työttömyyteen – ”luokkaerojen” muodostumiseen, mut-
ta myös selviytymiseen ja mahdollisuuksiin.”31  
 
Mikä on sitten se inhimillinen hinta, jonka on jouduttu 
maksamaan viimeisten vuosikymmenien yhteiskunta-
muutoksesta? Riitta Mänty kuvaa iskevästi sitä ahdin-
koa ja epävarmuutta, joka lamasta on seurannut ja 
miten se syö ihmisten voimavarat.32 Tämä on asia, 
josta hänen mielestä ei puhuta tarpeeksi paljon. 
 

 ”Me jotka muistamme aikaa ennen lamaa, 
muistamme, että Suomi muuttui totaalisesti.  
Aikaisemmin, kun valmistui yliopistosta, kaikki 
tiet olivat auki.... Tietyissä ammateissa, kuten 
esimerkiksi opettajan, ei ollut mitään pelkoa 
siitä, että elämään tulee suuria muutoksia ai-
nakaan työn kautta. Tänä päivänä  suurin 
haaste on epävarmuus, koska meitä ei ole 
opetettu elämään epävarmuudessa. Se syö ja 
varastaa ihmiseltä niin paljon.”  

 
Vie oman aikansa ennen kuin ihmisten näitä kokemuk-
sia koskevat muutokset tulevat kartoitetuksi ja analy-
soiduksi, ja voidaan luoda yleiskuva siitä, mitä on 
tapahtunut ja miksi. Oivallisen Riita Männyn havaintoja 
tukevan yleiskatsauksen muuttuneista oloista tarjoaa 
Kelan julkaisema  kirja ’Vääryyskirja’33 , jossa sosiaali-
politiikan tutkijat esittävät näkemyksensä suomalaisen 
sosiaalipolitiikan kipupisteistä. 
 

Oman onnensa seppä 
 
Raiskio kuvaa sattuvasti sitä neo-liberalistista mielialaa 
joka on ollut vallitseva 1980-luvun villeistä vuosista 
lähtien. ”Usko työn riittävyyteen  oli suuri ja vastuu siitä 
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annettiin lähes kokonaan yksilölle. Työtä ja osaamista 
on tarjoilla. Yrittäjäksi ryhtyvä tarvitsee vain avai-
met”...”Kun tärkein instrumentti, oma persoona on 
kunnossa, ensimmäistä miljoonaansa voi ryhtyä ke-
räämään”. Elämän hallinta, erikoisosaaminen ja suh-
deverkostot olivat kun uusia taikasanoja, joilla hyvä 
työpaikka ja yrittäjyys irtoaa.34 
 
Miten henkilö joka rakennemuutosten myötä on menet-
tänyt työpaikan teollisuudessa pystyisi noin vaan toi-
mimaan oman onnensa seppänä? Raiskion kuvaamaa 
näkemys osoittaa valitettavan puuttuvaa tietoa monen 
ihmisen arjesta. Tämä on se arki, jonka  Pappilantien 
yhteisöt päivittäin kohtaavat toiminnassaan. Tässä yh-
teydessä on tärkeätä toisaalta tarkastella ja jäsentää 
ihmisten pyrkimyksiä ja toisaalta toimintaedellytyksiä, 
missä pääpaino tulisi olla seikoissa jotka rajoittavat 
ihmisten toimintaedellytyksiä. Luonnollisesti ihmisillä 
on pyrkimyksiä, mutta mitä se merkitsee kun ei ole 
mahdollisuuksia toimia pyrkimystensä mukaan. Tämän 
kysymyksen kuvaaminen ja analysointi onkin tämän 
projektin keskeinen tarkoitus. Tässä yhteydessä tulisi 
toisaalta miettiä asenteiden eli toimintakulttuurin merki-
tystä, toisaalta tarkasteltava yhteiskunnallisia struktuu-
reja, erityisesti erilaisia tukimuotoja, joiden keskeisenä 
ongelmana on, ettei niitä ole päivitetty vastaamaan 
tämän päivän oloja ja ihmisten tarpeita. Toisin sanoen 
on kysymys vastakkainasettelusta, jossa toisaalla ovat  
ihmisten toiveet ja pyrkimykset ja toisaalla yhteiskun-
nalliset odotukset ja keinot odotusten täyttämiseksi. 
 
Reijo Lappeteläinen on ytimekkäästi kuvannut suorit-
tamisen tarvetta, joka ihmisillä hyvin usein on suhtees-
saan yhteisöön ja yhteiskuntaan, jossa he elävät ja 
työskentelevät:  
 

”Useat ihmiset hakevat läpi elämän hyväksy-
mistä suorittamisen kautta. Hyväksynnän 
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hankkiminen työyhteisössä ja muissa sosiaali-
sissa yhteisöissä on arkipäivää. Hyväksynnän 
alituinen hankinta ja pelko tulla kuitenkin hylä-
tyksi nakertavat voimavaroja.” 

 
Lappeteläinen toteaa tämän miettiessään päihdeon-
gelmaisten ihmisten kohtaamista Askeleen puitteissa. 
Hän välittää heidän kokemuksensa näin: ”Päihderiip-
puvaiset ovat saaneet tässä hyväksymis-
hylkäämisruljanssissa niin monta kertaa päin naama-
taulua, että hyväksymiskierteessä heistä on tullut jopa 
itsensä kieltäjiä”. Lappeteläinen on tässä vanginnut 
ajan hengen yleisemmälläkin tasolla, se ahdistuksen 
transferenssi josta Raiskio puhuu ja kiteyttää to-
teamukseen että elämää työn rajalla hallitsee leimaava 
luokittelu; häpeä, syyllisyys ja syyllistäminen.35 
 

Maksumiehet ja -naiset 
 
Edellä kuvattu osoittaa, miten voimakkaasti kulttuuris-
samme ihmisen identiteetti määräytyy työelämässä 
toimimisesta käsin. Yhteiskunta onkin rakennettu 
palkkatyönlogiikan mukaisesti ja sitä varten. Yksi 
osoitus siitä on se, että sosiaaliset etuudet on pitkälle 
rakennettu palkkatyöstä määräytyvän 
ansaintaperiaatteen mukaan. Tästä taas seuraa se, 
että he jotka ovat joutuneet taloudellisen kehityksen ja 
rakennemuutoksen maksumiehiksi ja -naisiksi, ovat 
helposti menettäneet mahdollisuuden ensin turvata 
toimeentulonsa palkkatyöllä, ja sen seurauksena 
turvautua ansaintaperiaatteelle pohjautuviin 
sosiaalisiin etuuksiin.   
Riitta Mänty toteaakin, että ansiosidonnainen työttö-
myyskorvaus on ainoa ’enkeli’ kun työtä ei enää ole.  
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"Jos sinulla ei sitä ole, olet todella nöyryyttä-
vässä tilanteessa, kun aikaisemmin olit työstä-
si ylpeä nainen tai mies, konttorissa, tehtaas-
sa, koulussa. Nyt et ole kukaan. Kaikki arvok-
kuus viedään. Ihminen saa leivän, jos ei muu-
alta niin Hyvästä Arjesta, mutta arvokkuutta ei 
saa takaisin mistään. Siksi tällaiset kuin Pappi-
lantien yhteisöt voivat olla sellaisia paikkoja  
joissa nähdään ihmisiä arvokkaina. Täällä ih-
minen voi olla arvokas ja tulla kannatelluksi, 
voi olla tasavertainen muiden ihmisten kanssa. 
Kun astut tästä ovesta ulos sanotaan ”mikä 
luuseri, mikä juoppo”. Lapsille lama on aiheut-
tanut valtavat tuhot. Mutta aikuisille työelä-
mässä oleville ja koko suomalaiselle yhteis-
kunnalle suurin muutos on epävarmuus. Siksi 
kolmannen sektorin merkitys voi olla suuri, jos 
se toimii arvokkuudesta lähtien. " 

 
Männyn kuvaama tilanne heijastuu eri tavalla ihmisten 
elämään ja terveyteen. Onkin sen takia syytä kysyä 
minkä takia ’Jeppe juo’. Askeleen vastaavalla Kalervo 
Koskelalla on tästä näyttöä työssään päihderiippuvais-
ten ihmisten parissa. 80-luvun lopulla AA-toimintaan 
osallistuneiden määrästä 600 oli pysynyt vuoden rait-
tiina. Nyt määrä on 300, vaikka tilastot osoittavat, että 
alkoholinkäyttö on lisääntynyt. Raittiina pysyneiden 
määrän pitäisi olla vähintään 1000, jotta oltaisiin 
raitistuneiden suhteen 80-luvun tasolla. Tämä näkyy 
AA:n toiminnassa. Viimeisten 10 vuoden aikana 
toipuneiden määrä on pienentynyt huomattavassa 
määrin. Päihdehuollon taso on Koskelan mielestä 
myös laskenut, kun taas medikalisoituminen on 
lisääntynyt. Tämä on johtanut siihen, että suuri määrä 
ihmisiä, narkomaanejakin, on joutunut välitilaan. Kai 
Järvisalo puolestaan miettii sitä, missä määrin 
yhteiskunnallinen struktuuri tuottaa henkistä 
pahoinvointia, hyvistä terveyspalveluista huolimatta. 
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Tähän problematiikkaan Saana Tuomi voi opastaa 
meitä. Hän on sosionomiopiskelija, joka on dokumen-
toinut kokemuksensa toimiessaan kotihoitajana.36  Ku-
vaus antaa arvokkaan ihmisistä lähtöisin olevan yleis-
kuvan monimutkaisesta järjestelmistä, joista monilla 
Pappilantien yhteisöissä olevilla on kokemuksia.  
 
Hän nostaa esille liikuntakyvyttömien ja kotiin sidottu-
jen ihmisten käytännön ongelmat hoitaa asioitaan jol-
loin he voivat joutua toimeentulotuen ja muiden tukien 
ulottumattomiin ollessaan kykenemättömiä hankki-
maan tarvittavia hakemuksia ja liitteitä toimeentulonsa 
turvaamiseksi 
 

”Tilapäinen tai pysyvä toimintakyvynvajaus 
vaikuttaa usein myös henkisiin voimavaroihin 
ja näin ollen kykyyn hoitaa ”paperisotaa”. Jos 
sängystä ylösnouseminen ja iltaan asti selviy-
tyminen on suuri haaste joka syö kaikki voi-
mavarat, kuinka voidaan olettaa yksilön vielä 
jaksavan yksin hoitaa taloudellisiin sotkuihin 
liittyvät asiat? ... Olen jopa törmännyt tilantee-
seen, jossa tukiviidakko ja avunsaannin mah-
dottomuus ovat aiheuttaneet asiakkaalle mie-
lenterveysongelmia (mm. pelkotiloja ja harho-
ja), joiden johdosta asiakas joutui hakeutu-
maan psykiatriseen hoitoon.”  

 
Saana Tuomi toimi harjoittelijana Hyvässä Arjessa. 
Hänen havaintonsa kuvastaa myös kansalaisyhteis-
kunnan hallussa olevaa asiantuntemusta, siitä miten 
järjestelmät käytännössä toimivat. Vahvistusta Tuo-
men esille tuomiin ongelmiin antaa myös Silva Tedre 
Kelan Vääryyskirjassa otsikolla: ’Asunnon vangit – ulos 
pääseminen sosiaalisena ongelmana’.37 
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Myös Kimi Nyström, joka on tarkkaillut sosiaaliturvajär-
jestelmän toimivuutta, arvelee että huomattava määrä 
ihmisiä eivät saa heille kuuluvia etuuksia järjestelmien 
monimutkaisuuden takia. 
  

Kohtaaminen ja läsnäolon voima 
 
Kalervo Koskela on osuvasti tuonut esille läsnäolon 
merkityksen, joka kiteyttää järjestötoiminnan ja laa-
jemminkin kansalaisyhteiskunnan erityispiirteitä ja 
mahdollisuuksia verrattuna muihin yhteiskunnan sekto-
reihin. Lähtökohtanaan päihdeongelmia kokevien ih-
misten tilanne hän kysyy: 
 

"Onko asiantuntijayhteiskunta syrjäyttämässä 
kokonaan kansalaisyhteiskunnan? Yhä 
enemmän jokaiseen ihmisen ilmaisemaan tar-
peeseen on palkattu ammattireagoija. Miten 
voi ihmisten välinen epävirallinen yhteys? On-
ko päihteiden käyttäjän yhä vaikeampi luopua 
päihteistä, kun hänen olisi luovuttava tiiviistä 
käyttäjäyhteisöstä ja siirryttävä  kalsean am-
mattilaisuuden dominoimaan toipumismaail-
maan? Millä todelliset toipumisyhteisöt kuten 
AA (Nimettömät alkoholistit), NA (Nimettömät 
narkomaanit) ja A-kiltatoiminta saataisiin uu-
teen nousuun kaiken privatisoitumisen ja 
etäännyttävän ammattilaisuuden paineissa? 
Meidän ammattilaisten on niin helppoa opetel-
la uusi teoria elämästä, kun meidän sen sijaan 
olisi opeteltava olemaan läsnä itsellemme ja 
tuolle toiselle ihmiselle”. ”Ongelma on siinä, et-
tä teoriat ja tekniikat tuovat yleensä lisää men-
taalista kamaa, kun lähteeseen, ytimeen pää-
sy edellyttää mielen tyhjentämistä ja hiljaa ais-
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teissa oloa, kaiken kaikkiaan todellista itsel-
leen ja toiselle läsnäoloa.” 38 

  
Ja, kuten Hyvän Arjen toiminnanjohtaja Hannu Hätö-
nen toteaa järjestön 15-vuotisjuhlajulkaisussa, 
 

 ”meidän tehtävänämme on kuulla ja kuunnella 
tulijan pientä ja usein sanatonta viestiä "Hei, 
olen olemassa. Olen tärkeä"... Tätä kohtaami-
sen taitoa ei opita kouluissa, ei opistoissa. Se 
on sydämen sivistystä ja nöyrtymistä, alttiutta 
ja kykyä nähdä ihmisen kauneus. Tämä on tai-
to, jonka varassa Hyvän Arjen toimita lepää.”39  

 
Tarja Kiviniitty ja Laila Nielsen ovat Emyn 20-
vuotisjuhlajulkaisussa vanginneet sitä elämän kirjoa, 
joka välittyy heidän toiminnassaan seuraavasti:  
 

”Meitä on Emyssä monenlaisia ihmisiä, mutta 
yhteistä meille on jossain elämän vaiheessa 
särkynyt mieli ja toisaalta taas ne, jotka ovat 
tulleet tekemään palkkatyötä, ovat varmasti 
joutuneet miettimään arvomaailmaansa työs-
kennellessään keskuudessamme, sillä mikään 
tavallinen työpaikka Emy tuskin voi olla”.40  

 
Niin on asian laita myös muiden Pappilantien yhteisö-
jen kohdalla. 
 
Merva Mikkola kiteyttää Hyvän Arjen juhlajulkaisussa 
kansalaisyhteiskunnan merkityksen seuraavasti:  
 

”Yksinäisyys ja työttömyys, elämäntilanteet, 
joissa tulee kolhuja saavat miettimään, mistä 
saada apua, minne voi mennä. Olisi surullista 
jos ainoa läheinen olisi viranomainen. Onneksi 
meillä on kansalaisyhteiskunnan paikkoja, jos-
sa voimme kohdata vertaisiamme, perustaa 
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ryhmän tai saada kohdata vain toinen ihmi-
nen.”41 

 

Matalat kynnykset jokaiselle 
 
’Taivas voi pudota’ monesta syystä, työttömyyden 
ohella myös ylivelkaantumisen takia tai mielentervey-
dellisistä ja muista terveydellisistä syistä. Miten edetä, 
mistä ruveta purkamaan toivottamalta tuntuvaa tilan-
netta? Tässä on taas kerran Pappilantien yhteisöjen 
vahvuus, mataline kynnyksineen. Sinne voi tulla ilman 
ajanvarausta tai paperipinoja. Prosessille annetaan 
aikaa. 
 
Elämässä saattaa helposti syntyä tilanteita jossa ihmi-
nen, niin kuin sirkustaiteilija, löytää itsensä kohdassa 
missä ote toisesta trapetsista on irronnut ja on saatava 
ote toisesta. Järjestöt voivat sellaisissa tilanteissa toi-
mia henkisenä turvaverkkona. 
 
Kaj Järvisalo kuvaa Emyä avaruusasemana tähtikun-
nissa, missä hän toimii avaruusaseman hoitajana ma-
sennuksen mustasta aukosta tuleville ihmisille. Jos  
henkilö on esimerkiksi maanis-depressiivinen hän on 
saattanut sotkea asiansa perusteellisesti. Ei riitä että 
hän käy sosiaalityöntekijän luona, sieltä hän luultavasti 
saa vuokrarahaa. Hänen pitää saada purettua kaikki 
tekemänsä kaupat. Sen jälkeen seuraa takuusäätiötä, 
velkaneuvontaa - se on iso vyyhti purettavaksi.  
 
Ihminen voi monenlaista syistä joutua tilanteeseen, 
jossa ei tiedä miten lähteä vyyhteä purkamaan. Esi-
merkkinä järjestöjen toimintatavoista on Hannu Hätö-
sen kuvaama 'case': Hyvään Arkeen tuli ahdistuneen 
näköinen nuori nainen. Kotonaan hänellä on pieni poi-
ka eikä ruokaa ollut.  Hän oli velkaantunut, luottotiedot 
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menossa. Paletti oli täysin sekaisin. Yhdessä he rupe-
sivat miettimään ja etsimään vaihtoehtoja. Naisella oli 
seitsemän luottokortin käytöstä kertynyt 5000 euron 
kulutusluottovelka, mikä ei ollut erityisen suuri summa. 
Nainen oli kuitenkin lamaantunut eikä enää tiennyt, 
miten saisi asiansa järjestymään. Näin nainen itse 
muistelee tilannetta: 
 

”Muistan kuinka ensimmäisen kerran tulin Hy-
vän Arjen toimitiloihin. Minua jännitti, pelotti ja 
hävetti mennä hakemaan ruoka-apua. Ystäväl-
linen ja lämmin vastaanotto kuitenkin hälvensi 
moiset tunteet pian ja koin tulevani kohdatuksi 
ihmisenä ja yksilönä. Tämä tuntui äärettömän 
hyvältä varsinkin, kun itsetunto oli pohjaluke-
missa. 
 
Ruoka-avun saannin lisäksi minulla oli suuri 
tarve keskustella tilanteestani ja kysyin kes-
kusteluavun mahdollisuutta. Yllätys oli suuri 
kun minut ohjattiin heti Hannu Hätösen luokse, 
koska jotenkin olin odottanut että pitää varata 
erikseen aika. Mielestäni tämä on yksi niistä 
upeista asioista Hyvässä Arjessa, ei tarvitse 
odotella päiviä tai viikkoja saadakseen apua. 
Heti ensimmäisen keskustelun aikana sain 
helpotusta ahdistukseeni ja hätäännykseeni, 
Hannu todella kuunteli minua ja auttoi monella 
tapaa.” 

 
Hätönen painottaa, että tällaisessa tilanteessa tärkein-
tä oli rinnalla käveleminen. Toisella käynnillä nainen toi 
poikansa mukaan ja he tekivät yhdessä eväskassit. 
Sen jälkeen hän tuli aamupuurolle. Hätönen toteaa, 
että aluksi oli tärkeintä auttaa ihmistä eikä lähteä jär-
jestelemään asioita. Näin nainen koki tilanteen: 
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”Minulle Hyvä Arki merkitsee paikkaa, johon 
voin aina mennä juuri sellaisena kuin olen. 
Kohtaan siellä aidosti välittäviä ihmisiä ja mi-
nut kohdataan ihmisenä, en ole vain numero 
tai nimi jossakin lomakkeessa. Olen saanut 
konkreettista apua mm. ruokaa, neuvontaa, 
ohjausta, tukea ja voimaa jaksaa vaikeassa 
elämäntilanteessa. Käynnit Hyvässä Arjessa 
ovat auttaneet minua jaksamaan arjessa, hoi-
tamaan asioitani eteenpäin, olen saanut voi-
mia taistella eteenpäin luovuttamatta.” 
 
Tärkeäksi koen Hyvän Arjen toimintatavassa 
mm. nopean reagoinnin avunpyyntöön, tasa-
vertaisen kohtelun ja aidon välittämisen. Tär-
keää on myös se, ettei apua saadakseen tar-
vitse ensimmäisenä tehdä itsestään laajaa 
selvitystä, ei tarvitse kertoa kuka ja mistä on. 
Ihmisiä kunnioitetaan ja arvostetaan riippumat-
ta sosiaalisesta asemasta tai muista seikois-
ta.”  

 
Käytännön järjestelyjen kohdalla edettiin niin että vara-
sin aikaa sosiaalityöntekijän ja velkaneuvottelijan luota, 
kertoo Hätönen. Hän soitti läpi ne tahot missä laskut 
olivat palaamassa, ja sai puhelimitse järjestetty parin 
kuukauden järjestelyaikaa. Asia hoidettiin niin että nai-
nen sai kaikki luotot niputettu yhtenä lainana. Kortit he 
leikkasivat yhdessä ja heittivät roskikseen. Nainen ky-
keni aloittamaan uudelleen keskeytyneet opintonsa ja 
hän toimi sittemmin Hyvän Arjen lastenleirillä ensiavun 
vastaajana. Hänellä on nyt elämä mallillaan.  
 

”Hyvässä Arjessa on myös tieto-taitoa neuvoa 
ja ohjata vaikeissa kysymyksissä. Tiedetään 
mitä apua saa mistä ja millä paperilla sitä hae-
taan. Hyvässä Arjessa ollaan valmiita toimi-
maan, apua ei jää vain puhumisen asteelle. 



 56 

Ainakin minä sain suunnattomasti helpotusta 
jo muutamasta puolestani soitetusta puhelus-
ta, muusta avusta puhumattakaan”, kertoo 
nuori nainen. 

 
Pappilantien yhteisöt voivat siten myös toimia siltana 
eri viranomaisten kanssa, kuten Järjestökadun strate-
giassa onkin uloskirjoitettu. Tässä on kansalaisyhteis-
kunnan ja järjestökentän vahvuus, joka pitää huomioi-
da, kun mietitään järjestöjen roolia yhteiskunnallisessa 
työnjaossa ja järjestöjen toimintaedellytyksiä. Askel ja 
Emy ovat puolestaan pyrkineet pois hoitomentaliteetis-
ta. Kaikki yhteisöt ovat satsannet kodikkaan ilmapiirin 
luomiseen, missä he ovatkin onnistuneet.  
 

”Tämä on aika kodinomainen paikka ja sen tu-
lisi pysyä sellaisena. Yhdistys ei saa olla mi-
kään sairaala ja täällä pitäisi aina hyväksyä 
ihmisen puolinaisuus... On tärkeää ymmärtää, 
ettei kaikki ole aina yhtä hyvässä kunnossa ja 
annettaisiin tilaa vain olla” 

  
On tärkeätä että järjestöt pystyvät sälyttämään erikois-
luonteensa ja vahvuutensa yhteisöllisyyden ja läsnä-
olon tarjoajina, koska sitä tarvitaan.  
 

“Emystä ei saa tulla palveluntuottajaa, vaan 
sen tehtävänä on olla paikka ihmisille, jotka 
tarvitsevat ja haluavat antaa vertaistukea. 
Emyssä ei ole mahdollista toimia pitkään ole-
matta sydämellään mukana.” 
 

Emyn pääajatuksena on alusta lähtien ollut välttää ot-
tamasta hoitosektorin roolia, vaan toimia vapaaehtois-
sektorina ja tarjota kuntouttavaa vertaistyötä ja –tukea. 
Yhdistys ei ole milloinkaan ollut hoitopaikka, siitä on 
pidetty kiinni. Tämän päivän Emyssä onkin vireää ja 
aktiivista toimintaa sekä hyvä sisäinen henki, joka välit-



 57 

tyy (julkaisemattomasta) juhlajulkaisusta, josta muu-
tamia poimintoja Emyssä aktiivisesti toimivien koke-
muksista. 
 

• Olen odottanut Emyltä toimintaa, minkä kautta 
identiteetti ja omanarvontunto vahvistuvat ja 
se on toteutunut. Tunnen saaneeni lisää itse-
luottamusta Emyn kautta, mikä on merkityksel-
listä. 

 
• Ystävyyssuhteet ovat menneet poikki. Emyn ja 

muun kuntoutuksen avulla olen saanut raken-
nettua uudelleen ihmissuhdeverkostoani. Oh-
jaajat Emyssä ovat todella hyviä. Käyn arkisin 
Emyssä vähintään kahtena päivänä, joskus 
jopa viitenä päivänä. Olen sellainen tuuliviiri, 
että toimin, miltä tuntuu. Mutta on hyvä, että 
elämässä on tiettyä säännöllisyyttä, se luo tie-
tynlaisen rungon elämään. Emy on paikka, 
jossa voin harjoitella työntekoa ja sosiaalisia 
suhteita ilman että koen epäonnistuneeni. Nä-
en yhdistyksen psyykkisenä treenauspaikka-
na. Täällä voi kokeilla siipiensä kantavuutta. 
Emy on tuonut sisältöä elämääni. Emy on 
paikka, missä olla ja jonne voi aina mennä ja 
Emyn ovet ovat aina auki. Itsetuntemukseni on 
myös Emyssä kehittynyt.” 

 
• Minulle Emy on tarjonnut mahdollisuuden tu-

tustua mielenkiintoisiin ihmisiin ja saada jopa 
uusia ystäviä. Lisäksi Emyn toiminnassa on 
paljon sellaisia muotoja, joissa voin toteuttaa 
omia kykyjäni ja taitojani voimieni mukaan. 
Tärkeimpänä pidän kuitenkin kuulumista yhtei-
söön, jossa minut hyväksytään täysin sellaise-
na kuin olen ja jossa voin olla vaikuttamassa 
omalla panoksellani mielenterveysasioiden 
kehittämiseen ja tuomaan niitä tutuksi sellaisil-
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lekin henkilöille, joilla saattaa olla ennakkoluu-
loja pelkästään tiedon puutteen vuoksi. Emyn 
kaltaiseen yhteisöön on helppo tulla mukaan 
sallivan ja vastaanottavan ilmapiirin vuoksi ja 
tällaiselle kolmannen sektorin toiminnalle tulee 
aina olemaan paikka yhteiskunnassamme. 
Emy on minulle enemmän kuin harrastus ja 
ajankulu – se on sydämen asia. 

 
• Tärkeintä on ollut se, että on luotettu ja annet-

tu vastuuta huolimatta siitä, että on sairaus. 
Haluan evästää emyläisiä huolehtimaan toisis-
taan. Jos joku ei ilmaannu vähään aikaan jä-
sentalolle, niin hänelle soitettaisiin ja kyseltäi-
siin vointia. Eli ei enää laajennettaisi yhdistys-
tä, vaan syvennettäisiin sen toimintaa. 

 
• Tieto siitä, että huomenna on toimintaa ja 

paikka, minne mennä, on merkityksellistä. 
Tämä on pelastanut minut huonoilta teiltä, kun 
alkoholiakin alkoi kulua liikaa ja seura oli vää-
ränlaista. Yhdistyksessä olon aikana olen saa-
nut kaikki asiat korjattua ja elämä on mallil-
laan. Uutta elämää en vaihtaisi mihinkään. 
Tämmöistä maailmaa en ole ennen nähnyt. 
Annan täyden tunnustuksen Emyn työntekijöil-
le, jotka jaksavat työssään. 

 
• Emyn aikana olen saanut itsetunnon, tasapai-

noisen mielen, uskon tulevaisuuteen ja hyvän 
olon takaisin. Nyt Emyssä on niin paljon kaik-
kea hyvää toimintaa, että tuskin voisi parem-
paa toivoa. 
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Vertaistuki – kansalaisyhteiskunnan valtti 
 
Yhteisöllisyys on vähentymässä yhteiskunnassa, ja 
kansalaistoiminta on vastavoima tälle. Vertaistukitoi-
minta on läsnäolon muoto, jota vain kansalaisyhteis-
kunta voi tarjota. Marja Tyybäkinoja Mielenterveyden 
Keskusliitosta toteaakin, että ”mikään ammatillinen 
hoitojärjestelmä ei pysty tarjoamaan sitä tukea, mitä 
vertaistuki parhaimmillaan voi antaa. Vertaisuuden 
kokemuksesta lähtevä ymmärrys ja rohkaisu on uskot-
tavaa ja sitä on helppo vastaanottaa.”42 
  
"Vertaisyhteisössä ihmisiä yhdistää samankaltainen 
elämäntilanne ja kokemukset. ”Heikoinkin lenkki” voi  
tukea toista kuuntelemalla ja olemalla läsnä.  Olla jol-
lekin tarpeellinen.  Se on kokemus vastavuoroisuudes-
ta, joka kannattelee ihmistä pitkälle. Tärkeää on oma-
ehtoisuus;  yhdistystoimintaan tullaan vapaaehtoisesti 
ja sitä tehdään niillä voimavaroilla mitä käytettävissä 
on. Mielenterveysyhdistys tarjoaa mahdollisuuden kuu-
lua johonkin.  Sen yhteisöllisyyden kautta voi löytyä 
elämään uusi rooli; passiivisesta hoidon kohteesta ak-
tiiviseksi toimijaksi.” 
 
Marja Tyybäkinoja viittaa myös siihen että moni mie-
lenterveysongelmainen joutuu kenen tahansa tavoin 
hakemaan apua aivan tavallisiinkin elämän ongelmiin 
kuten suruun tai yksinäisyyteen. Hän voi tällaisessa 
tilanteessa kokea, että hänen tavalliset elämän mur-
heensa nähdään sairauden oireena  tai sairaudesta 
johtuvana. Vertaisyhteisö puolestaan voi tällaisessa 
tilanteessa antaa ”tavallisen ihmisen tukea tavallisiin 
elämän ongelmiin”.  Ei hoitoa eikä terapiaa.43 
 
Myös Askeleessa vertaistuki on keskeinen toiminta-
muoto. Siinä toimii useita vertaisryhmiä, jotka tuovat 
aivan omanlaisensa jatkuvuuden ja terapeuttisen ele-
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mentin koko projektin toimintaan. Tavoitteena on alus-
ta lähtien ollut toimia matalakynnyksisenä mutta toi-
saalta myös hoidollisena paikkana, että sinne olisi 
mahdollisimman helppo tulla, kaikki olisi mahdollisim-
man epävirallista, jopa kodikasta.  
 
Askeleessa harjoittelijana toiminut Reijo Lappeteläinen 
kuvaa  kokemuksellisia keskusteluja, joita käydään 
päihdeongelmia kokevien ihmisten kanssa silloin kun 
ovat valmiita puhumaan ongelmistaan. Tärkeätä tässä 
yhteydessä on se tapa millä päihdetyöntekijä lähestyy 
keskustelukumppaniaan. ”Aito vuorovaikutus syntyy, 
kun asiakas kokee ilmapiirin turvallisena ja työntekijän 
luotettavana, välittävänä, uskottavana ja tasavertaise-
na keskustelijana.” ”Keskustelu luonnollisesti rönsyilee 
ja asiakkaan mieliala heilahtelee laidasta laitaan, kun 
muistot nostavat pintaan vihan, pelon, ahdistuksen, 
turvattomuuden, katkeruuden, syyllisyyden ja muita 
mieltä keinuttavia voimakkaita tunteita.” Lappeteläinen 
kuvaa osuvasti sitä merkitystä mitä yhteisöillä on. ”Yh-
teisössä kehittyy päihderiippuvaiselle vähitellen myös 
päihteetön ihmissuhdeverkosto ja viriää halu ja tarve 
omaehtoiseen toimintaan ja omien voimavarojen mu-
kaiseen elämäntavan muutokseen. Yhteisö auttaa koh-
taamaan itsensä, asiansa ja toiset. Monelle itsensä ja 
oman elämäntilanteen kohtaaminen yksin ilman yhtei-
sön ja sen työntekijöiden taustatukea on ylivoimainen 
tehtävä. 
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Kulttuuri ja taide identiteetin vahvis-
tajina 
 
 
 
 
 
Pappilantien yhteisöistä Maahanmuuttajien neuvonta-
piste ja Kuvataidetaloyhdistys Suna eroavat muista 
siinä, että  niiden toiminnassa kulttuuri ja taide ovat 
keskeisellä sijalla. Maahanmuuttajien neuvontapiste 
eroaa muista Pappilantien toimijoista myös siinä, että 
se on Espoon kaupungin ylläpitämä. Samalla se edus-
taa hallintokulttuurissamme uutta informaatioparadig-
maa, joka tarjoaa palveluja ilman hallinnolle luonteen-
omaista kontrollimentaliteettia. Maahanmuuttajien 
neuvontapiste tuo monikulttuurisuutta Pappilantielle, 
joka on ollut tärkeä osa Pappilantien yhteisöjen yhtei-
siä Navettafestareita. 
 
Suna-yhdistys pyrkii ympäristötaideprojekteillaan ja 
galleriatoiminnallaan saattamaan taiteen ja kulttuurin 
mahdollisimman monien ulottuville. Galleriatoiminnan 
sisältönä  on näyttelytoiminta ja siihen liittyvä taidepe-
dagogiikka, muu oheistoiminta kuten konsertit, perfor-
manssit ja tapahtumat, paikallisten järjestöjen infor-
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maatiopisteenä  toimiminen sekä erittäin tärkeänä alu-
eena maahanmuuttajatyö.  
 
Kuvataidetaloyhdistys Sunan puitteissa käynnistetty 
maahanmuuttajanaisille suunnattu KULTA-kulttuurien 
taidekäsityöprojekti on esimerkki tavasta, jolla järjestö-
toimija ja julkinen taho voivat toimia onnistuneesti yh-
teistyössä. Projektin tavoitteena on maahanmuuttaja-
naisten syrjäytymisen ehkäiseminen ja identiteetin 
vahvistaminen naisten mukanaan tuoman käsityöpe-
rinteen kautta. Projekti täydentää kaupungin maahan-
muuttajatyön sisältöä ja työllistää käsityöläisiä, jotka 
toimivat ryhmäohjaajina. KULTA-projekti toimii projek-
tin tuottajana eli vastaa sisällöstä ja henkilökunnan 
palkkaamisesta. Kaupunki puolestaan tarjoaa tilat, 
avustaa ryhmien kokoamisessa ja tarjoaa avustavaa 
henkilökuntaa. Yhteistyö maahanmuuttajien neuvonta-
pisteiden kanssa on hyvin toimivaa ja luontevaa. On-
gelmana tässäkin on rahoitus. Projektin rahoitus on 
monikanavainen ja teettää tuotantoon osallistuvilta 
työtä, jonka voisi käyttää tehokkaamminkin eli varsi-
naisen toiminnan suunnitteluun.  
 
Toinen yhteistyömuodon esimerkki on Monikulttuurita-
pahtuma Move. Se syntyi Espoon kaupungin aloittees-
ta, mutta vastuullisena tuottajana toimi Kuvataidetalo-
yhdistys Suna.44 Tuotannon tuloksena syntyi paitsi 
monipuolinen, monikulttuurisuutta monelta eri puolelta 
valottanut kulttuuritapahtuma myös toimiva verkosto, 
jonka puitteissa on mahdollista edelleen kehittää yh-
teistyötä.  
 
Nämä ovat esimerkkejä avoimesta paradigmasta joka 
tarjoaa tilaa uusille toimintayhdistelmille, joita tänään 
peräänkuulutetaan. Se antaa myös mahdollisuuden 
joustavalla tavalla vastata yhteisöissä ilmeneviin tar-
peisiin, kuten koulutuksen tarpeeseen, jota on yleisesti 
tunnistettu erilaisissa strategioissa, kuten EU-
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strategiaytöryhmän ehdotus kehittää tehokkaita for-
maaleja, non-formaaleja ja informaaleja opettamis- ja 
oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä kaikille ikäryhmille 
sekä tarve merkittävästi parantaa tapoja, joilla oppimi-
seen osallistuminen ja sen tulokset ymmärretään ja 
tunnustetaan, erityisesti non-formaali ja informaali op-
piminen. 
 
Luovuuden edistäminen on myös monen ohjelman ja 
strategian listalla. Kansallisessa tietoyhteiskuntastra-
tegiassa nähdään visiona mm. seuraavaa:   
 
”Osaamista ja luovuutta kehittämällä sekä rakenteita ja 
toimintamalleja rohkeasti uudistamalla on mahdollistet-
tu hyvä elämä niin yksilöille kuin yrityksille myös kiris-
tyneen globaalin kilpailun olosuhteissa.”  
 
Tuoreesta EU-raportista ’The Economy of Culture in 
Europe’ selviää että kulttuurisektori vuonna 2003  
edusti 2,6 prosenttia koko EU:n bruttokansantuottees-
ta. Tämä osuus on suurempi kuin sekä auto- että elin-
tarviketeollisuus.45   
 
Sitra puolestaan on raportissaan ’Katsaus aluekehitys-
tutkimukseen’, nostanut esille kulttuurin tuottamisen 
erityispiirteitä, jossa kirjoittajat mm. painottavat seu-
raavaa: ”Onkin ensiarvoisen tärkeää, että alueellisen 
kulttuurihallinnon ja strategisen ohjelmoinnin perustana 
on ’ruohonjuuritason’ tietämys sekä kulttuurin tuottami-
sesta että kulttuurin tuottajista." Ja edelleen "Aluekehi-
tysohjelmien puitteissa olisikin syytä ensin kartoittaa 
tutkimuksin ja selvityksin, mitä alueen kulttuuriset re-
surssit ovat. Toiseksi hallinnon on syytä ’avautua’ alu-
een luovuudelle, nähdä luovuuden mahdollisuudet 
alueen tulevaisuudelle. Kolmanneksi hallinnon on syy-
tä kehittää edelleen ’herkkiä’ ja joustavia menetelmiä, 
jotka kunnioittavat kulttuurin tuotannon tiettyä omalaki-
suutta: kulttuurin tuotantoa ei tule nähdä ensisijaisesti 
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yritystoimintana, eikä kulttuuria tule ’suunnitella kuoli-
aaksi’. Kulttuurin tuottamista voidaan mahdollistaa 
suunnitelmallisesti, hallinnollisin toimenpitein. Olen-
naista kuitenkin on, että kehittämistyö lähtee liikkeelle 
kulttuurin tuottajien – niin ammattilaisten kuin harrasta-
jienkin – tarpeista, toiveista ja toimintatavoista."46  
 
Yllä olevaa taustaa vastaan taiteilijoiden tarinat valot-
tavat niitä remontin tarpeita joita peräänkuulutetaan eri 
toimintaohjelmissa. 
 

Taiteen ja kulttuurin arvot 

Taidetta ja kulttuuria ympäröi usein glamour ja mystiik-
ka, magia tai muu arkielämästä poikkeava. Tässä pii-
lee taiteen ja kulttuurin voima. Se on jotain mitä taiteili-
jat ja kulttuurin tekijät haluavat jakaa muiden kanssa. 
Olennaista on, että taiteella on aina henkinen sisältö, 
joka taideteoksen välittämänä siirtyy henkilökohtaisek-
si tai yhteisölliseksi kokemukseksi. Galleria Espoonsil-
lan toiminta ja vaikkapa Move tapahtuma ovat hyviä 
esimerkkejä tällaisesta yhteisöllisestä kokemuksesta. 
Move tapahtumassa mm. nuoret kamputsealaiset lap-
set tanssivat perinnetanssia, oli intialaista tanssia, teat-
teria ja paljon muuta, myös osallistuvaa toimintaa ku-
ten leijojen rakentaminen ja  lennättäminen. 
 
Taideteoksen syntymistä edeltää kuitenkin työ, joka on 
usein hyvin raadollista ja kaukana siitä ympäristöstä, 
jossa työ myöhemmin esitellään. Tämä ei ainoastaan 
johdu niistä synnytystuskista jotka usein liittyvät luo-
vaan työhön. Myös itse toimintaedellytykset voivat olla 
hyvin raadollisia. Siksi olemme sisällyttäneet tähän 
kirjaan muutamien taiteilijoiden omat kertomukset ko-
kemuksistaan. Haluamme näillä tehdä näkyväksi risti-
riidan, joka vallitsee taiteelle ja kulttuurille annetun ar-
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von (hallituksen taide- ja taiteilijapoliittinen ohjelma ja 
muita ohjelmia) ja muiden yhteiskuntasektoreiden käy-
täntöjen välillä ennen kaikkea työoikeuden ja sosiaali-
turvan alalla. Jos haluamme löytää niitä uusia järjes-
telmiä ja käytäntöjä, joita peräänkuulutetaan eri ohjel-
missa, taide ja kulttuuri voivat nimenomaan olla tien 
näyttäjiä. 
 

Pappilantien taiteilijat 
 
Kuten edellä on jo monasti todettu, taiteilijoiden mah-
dollisuudet toimia aktiivisina kansalaisina eroavat mui-
den Pappilantien yhteisöissä toimivien ihmisten 
mahdollisuuksista siinä, että jo edellytykset tehdä 
omaa työtä ovat niin hankalat. Tämä liittyy taiteellisen 
työn luonteeseen, jonka päällimmäisenä piirteenä on 
se, ettei taiteellinen työ ole liiketalouden tai palkkatyön 
tavoin rahassa mitattavissa. Päinvastoin, taiteellinen 
työ muodostaa lähtökohdaltaan äärimmäisen vasta-
kohdan liiketaloudelle ja sen arvo on muilla mittapuilla 
mitattava, kuten valtioneuvoston periaatepäätöksessä 
taide- ja taiteilijapolitiikasta onkin selvästi tuotu esille. 
Taide- ja taiteilijapolitiikkaohjelman lähtökohtana on, 
että ”taidetta kehittämällä kehitetään luovaa hyvinvoin-
tiyhteiskuntaa."47  
 
Onkin ilahduttavaa että taiteen merkitys on saanut 
enenevässä määrin huomiota osakseen, josta taide- ja 
taiteilijapoliittinen ohjelma on arvovaltainen osoitus. 
Taiteen merkitys on jo kauan tunnistettu terveyden-
huollossa ja lääketieteessä. Miksi tätä ei hyödynnettäi-
si yhteiskunnassa laajemminkin? Tämä on asia joka 
peräänkuulutetaan myös Espoon kaupungin asetta-
missa alueellisissa hyvinvointityöryhmissä, joissa näh-
dään oleellisena toisaalta tukea kuntalaisten osallistu-
mista kulttuuripalveluihin ja toisaalta niiden merkityk-
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sen ymmärtäminen kuntalaisten hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisessä.48 
 
Toimintaedellytysten suhteen taiteilijoiden tulisi luon-
nollisesti olla tämän hyvinvoinnin osallisia. Valitetta-
vasti taiteilijoiden toimintaedellytykset näyttävät kuiten-
kin usein jäävän vähälle huomiolle. Tästä johtuen hyö-
dynnetään tässä Suna-yhteisön taiteilijoiden kokemuk-
sia tarkoituksena valottaa taiteilijoiden toimintaedelly-
tyksiä ja siten myös Suna-yhteisön mahdollisuutta toi-
mia aktiivisen kansalaisuuden puolesta.  
 
Taiteellinen työ sijoittuu lähtökohtaisesti sosiaaliseen 
talouteen, missä ihmisten hyvinvointi on keskeisellä 
sijalla, aivan kuten taide- ja taiteilijapolitiikkaohjelmas-
sa todetaan: "Taiteellinen luovuus on ihmisen kyvyistä 
vahvimpia ja arvokkaimpia. Taide on itseisarvoista, 
mutta se rikastuttaa monin tavoin yksilöiden ja yhteisö-
jen elämää. Kulttuurinen perintömme kasvaa taiteelli-
sesta luovuudesta ja taiteen erilaisista ilmenemismuo-
doista. Taiteen teokset muodostavat ihmiskunnan yh-
teisen kulttuurisen muistin.” 49 On siten aiheellista ky-
syä: Onko yhteiskunnalla varaa olla hyödyntämättä 
taiteilijoiden työtä?  
 

Taiteilijat resurssina 
 
Taiteilijayhteisössä on paljon tietotaitoa. Taiteilijat ha-
luavat toimia. Hyvä esimerkki tästä on keskellä kau-
pungin byrokratiaa sijaitseva Galleria Espoonsilta, joka 
on tuonut harmaalle virastoalueelle väriä ja elämää, 
josta sitä ympäröivä sosiaalinen ympäristö voi nauttia. 
Vuoden kestäneen toimintansa aikana galleriaa on 
hoidettu yhdistyksen jäsenten vapaaehtoistyönä. Se 
kuitenkin verottaa taiteelliseen toimintaan käytettävissä 
olevaa aikaa. Tässäkin on  kysymys korkeasta sitou-



 67 

tumisen asteesta ja tilanteesta, jossa ollaan ylittämäs-
sä vapaaehtoistyön rajaa. 
 
Taiteilijoiden kertomusten kautta haluamme valottaa 
paitsi taiteen edustamaa voimaa ja arvoja myös taiteili-
joiden päivittäistä taistelua taiteen tekemisen materiaa-
lisista edellytyksistä. Heidän kertomuksensa kuvaavat 
siten myös työelämän eri konstellaatioita: ulkopuolises-
ta rahoituksesta riippuvaisesta työstä freelancer työn 
kautta Pappilantien taiteilija-yrittäjään.  
  
Yhteistä näille taiteilijoille on se, että he varttuneessa 
iässä ovat  tehneet muutoksen elämässään ja ryhty-
neet taiteilijoiksi. Tämän muutosprosessin myötä he 
ovat artikuloineet itselleen taiteellisen työn merkitystä 
ja motiiveja tavalla, joka valottaa taiteen merkitystä ja 
taiteilijoiden asemaa laajemminkin. 
  

Tilataiteilija: ”Taide ja sen eri muodot ovat aina 
olleet olennainen osa elämääni. Taide ja luo-
minen ovat mielestäni itseisarvoisia perusoi-
keuksia ja niiden kyseenalaistaminen sisältää 
ihmisyyteen kohdistuvaa väkivaltaa. Taide ei 
sinänsä ole työtä, mutta se on tärkeää määri-
tellä työksi silloin, kun ihminen määrittelee sen 
kautta olemassaolonsa ja toimeentulo on siitä 
syystä taiteesta kokonaan tai osittain riippu-
vainen. Alan lähestyä tätä tilannetta.” Ja vielä: 
” Nyt olen tilanteessa, jossa voisin toimia ko-
kopäivätaiteilijana, jos käyttäisin sponsorina 
aviomiestäni, jolta olen aina saanut runsaasti 
kannustusta kokopäivätaiteilijaksi ryhtymiseen. 
En kuitenkaan ole tottunut ajattelemaan avio-
liittoa taiteellisen toiminnan materiaalisena 
edellytyksenä.” 

 
Keramiikkataiteilija: ”Näen taiteen tekemisen 
elämäntehtävänä, kannanottona henkisten ar-



 68 

vojen puolesta, jotka mielestäni ovat unohtu-
massa meidän kulttuuristamme. Koen asian 
hälyttävänä ja minun tehtäväni on näin ollen 
puhua henkisyyden puolesta mm. taiteeni 
avulla. Taiteen tekeminen on valinta, josta 
olen valmis jopa maksamaan, en vaan tiedä 
miten kova hinnasta loppujen lopuksi tulee. En 
haluaisi nähdä itseäni marttyyrinä, näen itseni 
mieluummin vaihtoehtoisesti elävänä eettisenä 
(ja esteettisenä) anarkistina.” 

 
Taidemaalari kiteyttää taiteilijoiden tilannetta seuraa-
vasti:  
 

”Miksi luovaa työtä ei arvosteta tarpeeksi. Se on 
myös sellainen työ joka kulkee ajatuksissa yötä 
päivää mukaan. Pohdin ja mietin maalausta 
myös kotona ollessani. Työstäni vain ei saa pal-
kintoa kuin itseltään. Eli ei kannustusta ei kiitos-
ta ei palkintoa. No palkintojen aika voi taiteilijalla 
olla edessään kuoltuaan tai ehkä seuraavan 
kymmenen vuoden aherruksen päästä. Täytyy 
olla sinnikäs ja vahva ihminen ja tietää mitä ha-
luaa. Hullu myös.” 

 
Taiteellisella työllä voi toki elää tietyissä olosuhteissa 
kuten Suna yhteisön taiteilija-yrittäjän menestystarina  
ilmentää. Tästä jäljempänä enemmän. Tässä vaihees-
sa hän saa täydentää kuvan luovuudesta ja taiteen 
moniulotteisuudesta. Vertauskohtana hänellä on ko-
kemuksensa johtavassa asemassa olleena tutkijana. 
 

”Kiinnostavaa on ollut havaita tutkijan ja taiteili-
jan työn samankaltaisuus. Kummassakin tarvi-
taan tiedon ja taidon lisäksi omaa näkemystä, 
ongelmanratkaisukykyä, luovaa asioiden yh-
distelyä uudella tavalla, epävarmuuden sieto-
kykyä, yritystä ja erehdystä, perusteluja omille 
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ratkaisuille, arvioiden ja arvostelujen vastaan-
ottokykyä. Pitkäjänteisyys ja peräänantamat-
tomuus ovat hyödyksi, mutta muutosherkkyys 
ja uudelleenarviointi ovat toisinaan paikallaan. 
... Myös päällikön ja yrittäjän toimissa on sa-
mankaltaisuuksia. Päätöksiä saa ja pitää teh-
dä, riskit (myös taloudelliset ja toivottavasti 
hallitut) ovat arkipäivää. Vastuu hyvästä ja pa-
hasta lankeaa itselle. Yhteistyökumppaneihin 
ja kollegoihin kannattaa pitää yhteyttä.” 

 
Freelance-toimittajan tarina antaa osviittaa moninaisis-
ta riskinottoon liittyvistä kiemuroista, joiden eteen voi 
joutua kun päättää olla ’oman onnensa seppä’. Hän 
päätti, aikaisempien toimeksiantojen vähentyessä, to-
teuttaa hihassaan ollutta suunnitelmaa suuntautua au-
dio-visuaaliseen tuotantoon. Taiteilija-yrittäjän tavoin 
hän on kokenut yhteistyökumppanien tarvetta ja sen 
ohella myös infrastruktuurin ja työnjaon puutetta yksin 
toimiessaan. Lisäksi koulutuksen tarve on hänelle ollut 
keskeinen. 
 
Näiden taiteilijoiden erilaiset tietotaidot ja kokemukset 
edustavat arvokasta potentiaalia, joita tulisi hyödyntää 
tavalla josta kaikki hyötyisivät. Taiteilija-yrittäjän tavoin 
tilataiteilija voi taiteellisessa työssään hyödyntää moni-
puolista koulutustaan:  
 

”Eri aloilta suorittamani tutkinnot ja niihin liitty-
vä monipuolinen työkokemus eivät varsinai-
sesti liity taiteeseen, mutta ovat antaneet nä-
kökulmia yhteiskunnan eri sektoreille ja 
edesauttaneet toimimista erilaisissa organi-
saatioissa ja työelämän eri alueilla. Taiteilijalle 
tämä on pääomaa, jonka merkitys korostuu, 
jos tekee oman taiteen lisäksi työtä myös laa-
jemmalla sektorilla taide-elämässä. Tätä aja-
tellen minulla on myös kokemusta toiminnasta 
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taidepedagogina ja näyttelyitä organisoivana 
taiteilijana.” 

 
Taidemaalarilla puolestaan on kaksi ammattia ja mo-
lemmissa 7-8 vuoden työrupeama takanapäin.  
 

”Päätin hypätä oravanpyörästä pois ja alkaa 
toteuttaa haavettani eli opiskella taidetta. Syitä 
siihen oli monia. Olin aina haaveillut graafisen 
suunnittelijan tai muotoilijan tms. alasta. Jäin 
v. 99 kesällä matkatoimiston työstä pois ja kä-
vin naisyrittäjäkurssin. Yrittäjäksi minulla ei 
kuitenkaan ole taloudellisia mahdollisuuksia. 
Se on täysin pois suljettu.” 

 
Miten tärkeätä oliksikaan voida hyödyntää kaikkea sitä 
rikkautta mitä taiteilijat voivat tarjota muille. Silloin heil-
lä olisi myös mahdollisuus saada tuloja taiteeseen liit-
tyvästä työstään. Samalla verkostoituminen resurssi-
foorumin puitteissa toisi mukanaan sosiaalisia kontak-
teja, jotka ovat tärkeitä taiteilijan yksinäistä työtä ajatel-
len. Kuten taiteilija-yrittäjä toteaa:  
 

”Monessa asiassa ollaan yksin ja omillaan, 
mutta ryhmässä toimiminen on välttämätöntä 
ja usein kantaa runsaamman sadon.... Taiteili-
ja-yrittäjänä voin samaistua sekä taiteilijoihin 
että yrittäjiin. Voin poimia toimintatapoja ja 
käytäntöjä joustavasti kummastakin ryhmästä 
sekä verkottua molempiin suuntiin. Yhteistyö 
vähentää ennakkoluuloja ja lisää suvaitsevai-
suutta puolin ja toisin.” 
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Taiteilija oman onnensa seppänä 
 
Työelämän muutokset asettavat uusia haasteita ajan-
mukaistaa yhteiskunnan eri sektoreiden toimintatapoja 
vastaamaan tämän päivän todellisia oloja. Etenkin 
työttömien osalta kolmannen sektorin järjestöt ovat 
ottaneet tämän haasteen vastaan. Järjestöjen rooli 
yhteiskunnallisessa työnjaossa on näin ollen korostu-
nut ja työ on jo saanut vakiintuneet muodot. Kuten 
edellä on todettu, on tärkeätä tunnistaa näiden toimin-
tamuotojen erikoisluonne ja luoda edellytyksiä jo muo-
toutuneelle toiminnalle. 
 
Taiteellisen työn kohdalla tilanne on samankaltainen. 
Taiteellisen työn määrä on kasvanut räjähdysmäisesti 
viimeisten vuosikymmenien aikana. Tämä heijastaa 
kiinnostavalla tavalla yhteiskuntamuutosta. Toisaalta 
on kysymys työelämän  pirstoutumisesta, joka on näh-
tävissä niin sanotusti epätyypillisinä työmuotoina.  Mut-
ta taiteellisen työn valtava kasvu kertoo myös siitä va-
pautuneesta luovasta energiasta, jonka yhteiskunta-
muutos on mahdollistanut. Vuosien 1970-1995 aikana 
taiteilijoiden määrä kasvoi 127 prosentilla.50 
 
Moni on jättänyt tavanomaisen työelämän taakseen, 
kuten yllä olevien taiteilijoiden puheenvuoroista käy 
ilmi. He ovat muuttaneet suuntaa elämässään. He ovat 
tehneet sen, mistä on melkein muodostunut tämän 
päivän mantra, eli että ihmisen työelämänsä aikana 
tulee olla valmis muuttamaan suuntausta ja alaa, mie-
luiten yrittäjänä. 
 
Tarkasteltaessa taiteilijoiden mahdollisuuksia tulla ta-
loudellisesti toimeen omalla työllään on syytä muistut-
taa mieleen Raiskion kuvaus siitä neo-liberalistisesta 
mielialasta, joka levisi 1980-luvun villeinä vuosina, jol-
loin mantra kuulosti tältä: ”Yrittäjäksi ryhtyvä tarvitsee 
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vain avaimet...Kun tärkein instrumentti, oma persoona 
on kunnossa, ensimmäistä miljoonaansa voi ryhtyä 
keräämään”. Elämän hallinta, erikoisosaaminen ja 
suhdeverkostot olivat kuin uusia taikasanoja, joilla hy-
vä työpaikka ja yrittäjyys irtoaa.51 
 
Harva taiteilija kokene yllämainittua kuvausta omak-
seen. Ideoita kyllä on, sehän on luovuuden ydin. Ra-
han hankkiminen taas on tuskin taiteilijan päällimmäi-
nen tavoite, toisaalta taiteellisen työn luonne voi olla 
sellainen, ettei työn tuloksena syntyneen teoksen 
myynti ole mahdollista. Teos, esimerkiksi tila- tai per-
formanssiteos, saattaa olla tehty tiettyyn paikkaan tie-
tyksi ajaksi eikä se ole toistettavissa. Taiteilijalle luo-
minen on toiminnan ydin, kuten tilataiteilija toteaa, ja 
haaste on luoda sille materiaaliset edellytykset: 
 

”Olen harkinnut myös yrityksen perustamista. 
Minulla on monenlaisia tietoja ja taitoja, joita 
voisin käyttää tulojen hankkimiseen ja joista 
voisin halutessani rakentaa yrityksen tai toimi-
nimen, jolla voisin sponsoroida omaa taiteellis-
ta toimintaani. En ole kuitenkaan tehnyt lopul-
lisia päätöksiä, koska asia vaatii harkintaa ja 
kypsyttelyä. Vaikka olen monipuolinen ja 
idearikas, en koe olevani varsinaisesti yrittäjä-
tyyppi ja ajatus tuntuu siksi vieraalta. Ajattelen 
myös kaikkea sitä aikaa, joka menee yritys-
toiminnan käynnistämiseen ja markkinointiin, 
joka itse asiassa on luova prosessi ja sellaise-
na kiinnostava, mutta on kuitenkin pois varsi-
naisesta taiteellisesta työstä ja kapasiteetista, 
jolla on tietyt henkiset ja käytännölliset rajat. 
Vierastan myös yrittäjyyteen liittyvää  markki-
nahenkisyyttä ja itsensä myymistä.”  

 
Tuskin minkään muun ammattiryhmän kohdalle ka-
saantuu niin paljon haasteita kuin taiteilijoiden. Taiteli-
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joiden kohdalla on useimmiten kysymys työstä joka 
sijoittuu yrittäjyyden ja konventionaalisen työelämän 
laajenevaan välismaastoon. Luonteenomaista on se, 
että työ useimmiten tehdään ilman työsuhdetta, ja sitä 
kautta ilman työpaikan infrastruktuuria ja työnjakoa.  
 

Taiteilijan arkipäivä 
 
Yhteistä ilman työsuhdetta työskenteleville kuten mo-
nille taiteilijoille ja freelancereille on se, että heiltä puut-
tuvat työpaikan tarjoamat puitteet kuten työnjako, tie-
toa toimintaan liittyvistä lainsäädännöstä, jne. Toinen 
oleellinen seikka on tekninen kalusto ja sen taitaminen, 
sekä mahdollisuus jatkokoulutukseen, joka niin teknis-
ten laitteiden kuin itse substanssin suhteen usein vaatii 
jatkuvaa päivittämistä. Sen lisäksi taiteilijoiden ja free-
lancereiden tulisi luoda verkostoja, markkinoida tuot-
teittaan, jne. Toisin sanoen taiteilija tai freelancer jou-
tuu yksin huolehtimaan kaikista ammatillisen toiminnan 
osa-alueista.  
 
Yhteinen resurssifoorumi voisi suuresti auttaa yksin 
työskenteleviä, joiden tarpeet taiteilijamme saavat ha-
vainnollistaa. 
 

”Vivan kiltti, korjaa jos tekstissä kielioppi virheitä 
... kirjoitin niin vauhdilla, koska kirjastossa aikani 
loppuu nyt .... sainpahan tämän sinulle!!! (Ei ko-
tikonetta). Laita postia ... luen huomenna kun 
olen Projektiuutisissa internetin / koneen äärellä. 
t. Taidemaalari” 

 
Viesti on hyvä esimerkki siitä, millä edellytyksillä taitei-
lija voi joutua hoitamaan asioitaan. Myös keramiikka-
taiteilijalle pohja työnteolle putosi pois kun avopuolison 
kanssa tuli ero:  
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”Tämä tarkoitti töiden suhteen mm. tietokoneen 
ja näyttelyiden kuljetus avun ja teknisen avun 
menettämistä. ... Ilman tietokonetta en pysty te-
kemään opetustöiden suunnittelua enkä muita 
töitä kotoa käsin, myös yhteydenpito työnantajiin 
olisi erittäin hankalaa, koska suurin osa siitä 
toimii nykyään sähköpostitse. Tietokoneeseen 
minulla ei yksinkertaisesti ollut varaa. Äitini kus-
tansi sen. Huomasin vankan tukijajoukon ympä-
rilläni, yksityisiä ihmisiä, ystäviä, jotka tukivat 
minua sekä henkisesti että rahallisesti, jotta pys-
tyisin tekemään taiteellista työtäni. Luokittelen it-
seni onnekkaaksi, ilman tätä tukijajoukkoa en 
yksinkertaisesti pystyisi tekemään taidettani.” 
Kaikista taiteellisen työhön liittyvistä haasteista 
huolimatta keramiikkataiteilija toteaa että ”päät-
täväisyys toimia taiteilijana, johon olin saanut 
koulutuksen, oli kuitenkin luja.” 

 
Freelancerin kokemukset ryhdyttyään tuumasta toi-
meen audiovisuaalisen työn kanssa hän kuvaa näin 
ostettuaan kameran ja laitteen, jolla hän voisi tehdä 
sen verran editointityötä, että pystyisi havainnollista-
maan ohjelmaideansa ja kuvamateriaalinsa laatua.  
 

”Ensimmäinen mahdollisuus saada työtä myy-
tyä kaatui siihen, että äänenlaatu katsottiin lii-
an huonoksi. Yksinkertaistaen, tämä johtui toi-
saalta editointilaitteen rajoittuneisuudesta, toi-
saalta omasta tietämättömyydestäni. Itseoppi-
neena ja yksin toimivana, minun olisi pitänyt 
selviytyä siitä, mikä ammatillisessa tuotannos-
sa olisi työryhmän tekemä, jossa kaikilla olisi 
tehtäväänsä tarvittava asiantuntemus.”  

 
Koulutuksen tarve oli freelancerille keskeinen. Mutta, 
mutta...   



 75 

 
”Löydettyäni 3,5 kuukauden IT kurssin, josta 
olisi jossain määrin apua työlleni, tiedustelin 
työvoimatoimistossa opintorahan mahdolli-
suutta. Virkailija antoi esitteen sanoen ettei 
uskalla neuvoa, jottei neuvoisi väärin. Eikä esi-
te kirkastanut tilannetta. Johtopäätökseni oli 
että kai olin taas kerran väliinputoaja, koska 
opintoraha oli tarkoitettu työssä oleville, työt-
tömille ja nuorille.” 

 
”Minusta yhteiskunnan pitää tulla vastaan ja tu-
kea erilaisilla hankkeilla taiteentekijöitä. Julkisiin 
laitoksiin, sairaaloihin ja virastoihin ja kouluihin 
ym. taidetta seinille tai tauluja... apuraha sys-
teemiin en usko. Se ulottuu vain Suomen par-
haimmistoon”, toteaa Taidemaalari. ”Tämän tut-
kimuksen myötä toivon asioiden tulevan esille ja 
ihmisten mieliin ja toivottavasti pystymme luo-
maan yhdessä paremmat edellytykset taiteilijoil-
le joko muuttamalla verotusta tai tukemalla tai 
isoilla hankkeilla! Eläköön taide!” 

 

Taiteellinen työ joudutaan usein tekemään leipä-
työn ohella 
 
Leipätyö, jos sitä löytyy, on monille taiteilijoille tapa 
rahoittaa taiteellista työtään. Silloin vain käy helposti 
niin, että taiteelliselle työlle ei enää jää aikaa. Tässä 
kohden keramiikkataiteilija jakaa monen muun taiteili-
jan kokemuksia. Näin hänen kokemuksensa opiskelu-
ajoilta.  
 

”Sain onnekseni iltatöitä Espoon Työväenopis-
tolta keramiikan tuntiopettajana vuonna 1999. 
Tein opetustöitä kahtena, joskus kolmena, il-
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tana viikossa. Pikku hiljaa opetustyöt lisääntyi-
vät... Opettaminen opiskelun rinnalla oli välillä 
raskasta. Olinhan itse opettelemassa ja tutki-
massa omaa tapaani tehdä keramiikkataidetta, 
opettajan koulutusta tai työkokemusta opetta-
misesta minulla ei ollut aikaisemmasta. Ope-
tuksen organisoiminen, johon kuului opetussi-
sällön suunnittelu ja opetusmateriaalien valinta 
ja näiden hankinta, ja ihmisten kohtaaminen ja 
heidän ohjaaminen taiteellisessa ilmaisussaan 
tuntuivat joskus olevan liian iso pala purtavaksi 
aloittelevalle keramiikkataiteilijalle. Näin jäl-
keenpäin katsottuna se oli parasta koulua mitä 
kuvitella saatoin, hieman kantapään kautta jot-
kut asiat tuli opittua, mutta nyt on voiton-
riemuinen tunne siitä, että todellakin tein sen – 
yksin, ilman työnohjausta tai opetusta työhön.”  
 
 

Apurahojen riesa 
 
Jotta voisi keskittyä taiteelliseen työhön, se vaatii 
useimmiten ulkopuolista rahoitusta. Ongelmana on 
monilukuisten hakemusten tekemiseen menevä aika, 
joka vähentää varsinaisen työhön eli taiteen tekemi-
seen käytettävissä olevaa aikaa. Hakemusten täyttä-
minen ei takaa rahoitusta, joka on tämänkin jälkeen 
erittäin epävarmaa. 
 
Tässä esimerkkejä siitä epävarmuudesta jonka kanssa 
taiteilija joutuu elämään rahoituksensa suhteen. Kera-
miikkataiteilija:  

 
“Taideteollisen korkeakoulun lopputyölläni sain 
näyttelyajan Espoon kulttuurikeskuksen galle-
riatilaan tammikuulle 2005. Näyttelyn rahoituk-
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sesta ei ollut tietoakaan, mutta kylmäpäisesti 
tein töitä ja toteutin sen. Näyttelyn jo oltua sain 
tiedon apurahasta siihen (Svenska kulturfon-
den 1000 euroa), apuraha ei kattanut kaikkia 
näyttelyyn liittyviä kustannuksia, mutta sain 
kuitenkin suurimman osan rahoistani takaisin.” 
 
”Tätä kirjoittaessa (4.2.2006) en vieläkään tie-
dä saanko apurahaa tulevan näyttelyni kus-
tannuksia varten, näyttelyn avajaiset on 
21.2.2006. Tällä kertaa kustannukset ovat 
suhteellisen suuret, kustannusarvio on 3 460 
euroa, josta gallerian vuokra on reilut 1000 eu-
roa. En pysty rahoittamaan sitä opetuskeikoil-
la. Kaksi apurahahakemusvastausta on yhä 
saapumatta, niistä löytyy joko helpotus tai ma-
sennus. Yritän olla hermoilematta, mutta silk-
kaa hulluuttahan tämä oikeasti on... Näyttelyn 
pystytys sujuu tälläkin kertaa talkoovoimin. 
Olen hälyttänyt apuun ystävän, jolla on paket-
tiauto kuljetusavuksi ja toisen ystävän galleri-
aan auttamaan teknisten pystytyskysymysten 
kanssa. Näyttelyn avajaisia varten olen siu-
naantunut kultaa arvokkaammalla tukijajoukol-
la, joka järjestää virvokkeita ja esityksiä.” 

 
Ennakoitavuus ei ole taiteilijoiden arkipäivää. Näin ke-
ramiikkataiteilija luonnehtii tilannettaan:  

 
”Taiteelliset työt täytyy osata suunnitella reilus-
ti etukäteen, jotta työsuunnitelmat ja kustan-
nusarviot olisivat uskottavat ja pitäisivät paik-
kansa myös käytännössä. Myös galleria aikoja 
täytyy hakea työsuunnitelmilla. Galleria Jang-
van näyttelyaikoja keväälle 2006 haki esim. 
noin 70 taiteilijaa. Joku jää aina ulkopuolelle... 
Saan olla onnellinen siitä, että minulla nyt on 
edes näyttelyaika ja sen avulla voin taas näyt-
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tää olevani aktiivinen ja tosissani taiteeni te-
kemisen suhteen. Tällä tavoin saan ehkä 
myös apurahojen jakajat vakuuttuneiksi am-
mattitaidostani ja siitä, että käytän heidän 
maksamiaan palkkioita ammattimaisesti.”  

 
Freelancer puolestaan saattoi kokea ennakoitavuuden 
puutetta; yhtaikaa sattui eteen tehtävä joka volyymil-
tään reilusti ylitti sille saadut varat, samalla kun hänen 
piti ottaa riskiä tulevien toimeksiantojen edistämiseksi.  
 

”Siinä puoli vuotta vieri. Ei se hyvältä tuntunut, 
etenkin silloin kun muut lähtivät lomille ja minä 
tein palkatonta työtä. Koin että kyllä palkatto-
man työn raja tässä ylittyy.”   

 
Keramiikkataiteilijan ja freelancerin kokemukset kuvas-
tavat projektitalouteen liittyvää ongelmaa. Saatu rahoi-
tus voi usein olla määrällisesti haettua pienempi. Tämä 
voi asettaa tekijän hankalaan asemaan. Saadun rahoi-
tuksen myötä on syntynyt velvoite suoriutua tehtävästä 
laatukriteereistä tinkimättä, kuitenkin ilman tarvittavia 
materiaalisia resursseja.  
 

Työkalut 
 
Sen ohella, että taiteilijan ja freelancerin elämä on toi-
meentulon suhteen nuoralla kävelemistä, heidän tilan-
nettaan raskauttavat myös työssä tarvittavien laitteiden 
suuret hankintamenot.Tässä liikutaan tuhansissa eu-
roissa. 
 

”Keramiikan polttouunin hankin saamani apu-
rahan ja opetustyöstä saadun lopputilin turvin, 
uuni maksoi siis 2500 euroa. Se oli edullisin 
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malli omassa kokoluokassaan”, kertoo kera-
miikkataiteilija.  

 
Freelancerin taloudellinen  profiili niinä vuosina jolloin 
hän on pyrkinyt luomaan itselleen aseman videotuotta-
jana oli pahimmillaan sellainen että 70 prosenttia hä-
nen tuloistaan oli mennyt laitteiden hankintaan ja mat-
koihin projektinsa kehittämiseksi. Freelancerina hänen 
tulonsa ovat reilusti alemmat kuin työsuhteessa työs-
kentelevä journalisti. 
 

Taiteilijoiden sosiaaliturvaan liittyvät ongelmat 
 
Taide- ja taiteilijapolitiikkaohjelmasta huolimatta työ- ja 
siihen liittyvä sosiaalilainsäädäntöä ei ole ’synkronisoi-
tu’ taiteellisen työn luonteen suhteen. Tämä asettaa 
taiteilijat hyvin hankaliin tilanteisiin, monestakin syistä. 
Taiteilijat ja freelancerit ovat sosiaaliturvan suhteen 
hankalassa asemassa, koska pelkistäen sosiaaliturvan 
saanti edellyttää, että ihminen on joko työssä työtön tai 
työkyvytön. Taiteilijoiden kohdalla ei ole kysymys siitä 
että olisi työtön, vaan ettei ole rahoitusta taiteellisen 
työn tekemistä varten.  
 

Taidemaalari: ”Tilanteeni nyt on sellainen, että 
joudun olemaan työtön, sillä muuten emme pys-
tyisi elämään. Teen kuitenkin työtäni kokoajan... 
Maksan myös kuluja tarvikkeista ja näyttelyihin 
osallistumisista jne. mitkä ovat nekin vähistä ra-
hoista pois. 
 
Olen joutunut tietysti ottamaan pienen sivutyön / 
tilapäistyöpaikan jo toista vuotta. Hoidan myös 
lapsia. Haluaisin kuitenkin tietysti täysin antau-
tua työlleni, koska taiteen tekeminen eli luomis-
prosessi vaatii keskittymistä ja aikaa. 
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Nyt myös jatkuva huono taloudellinen tilanne on 
aikamoinen henkinen taakka. 
 
Olen yrittänyt löytää vielä toisenkin tilapäistyö-
paikan, jotta voisin jäädä työttömyydestä pois. 
Haluaisin vapaaksi Kelan määrittelemistä palk-
karajoitteista mitä ihminen saa tehdä per kuu-
kausi. Jos menee yli tietyn summan (160 €) niin 
asumistuki muuttuu. Kukapa haluaisi sellaista et-
tä joka kuukausi kaikki muuttuu...eihän siinä Ke-
lakaan pysyisi perässä! Nyt pysyn sen 160 eu-
ron puitteissa.” 

 
Taidemaalarin ja tilataiteilijan tilanteet kuvastavat, mi-
ten epätarkoituksenmukaiset sosiaaliturvan nykyiset 
säännöt ovat tilanteissa, joissa ei ole kysymys tavan-
omaisesta työsuhteesta. 
 

Tilataiteilija. ”Koska minulla on satunnaisia tu-
loja, en ole toistaiseksi myöskään hakenut 
työttömyyspäivärahaa. Ansiosidonnaisen päi-
värahan ja sovitellun päivärahan saamisen 
edellytyksenä on tarkka työnantaja- ja työtunti-
kohtainen raportoiminen, joiden tarkoituksena 
on osoittaa, mitkä työviikot ovat olleet alle 20 
tuntisia. Tämä siksi, että alle 20 tuntiset työvii-
kot eivät oikeuta ansiosidonnaiseen päivära-
haan eivätkä kartuta eläkettä. Jos tekee pro-
jektityötä, jollaista taiteen tekeminenkin voi ol-
la, työtuntien laskeminen ei täysin kuvaa teh-
tyä työtä, joka on luonteeltaan ympärivuoro-
kautinen prosessi eikä tiettyyn paikkaan tai ai-
kaan liittyvä mekaaninen suoritus.”  

 
Freelancerin kohdalla tekniset hankinnat ovat olleet 
kova taloudellinen rasitus.  
 



 81 

”Pankkilaina ei ollut vaihtoehto, koska lainaa 
tuskin myönnetä pientuloiselle henkilöille, joilla 
ei ole vakinaisia tuloja. Eikä laina olisi ollut toi-
vottavaakaan, koska freelancerina ei voi tulo-
jen suhteen laskea varman päälle. Ylivelkaan-
tumisen riski olisi tällöin ollut suuri. 
 
Ahtaina paikkoina, joita oli paljon, toimeentulo-
tuki olisi ilmeisesti ollut poissuljettua koska mi-
nulla oli tuloja. Niinikään asumistuki ei ilmei-
sesti olisi voinut tulla kysymykseen, koska 
asun omassa asunnossani, vaikka maksoikin 
asuntovelkaa siitä. Oli miten oli, sosiaaliturvan 
suhteen minulla ei ollut varaa käyttää kallista 
aikaa sen  selvittämiseen, olisinko oikeutettu 
johonkin tukeen, koska oli pakko keskittyä tu-
lojen hankkimiseen.” 

 

Taiteellinen työ tienviittana uusille toimintamuo-
doille 
 
Tutkimuspäälliköstä taiteilija-yrittäjäksi ryhtynyt toteaa:  
 

”Nyt seitsemän vuoden jälkeen olen edelleen 
sitä mieltä, että elämänmuutos oli hyvä pää-
tös. Päätöstä kypsytellessäni tavoitteitani oli-
vat: itsenäisyys, riippumattomuus, luonto, vuo-
denaikojen kokeminen, oma rytmi, tasapaino, 
hyvä olo, kiireettömyys, terveys, vuorovaiku-
tus, yksin – yhdessä, jakaminen, välittäminen. 
Nykyisessä elämäntavassani nämä toteutuvat, 
ainakin enemmän tai vähemmän. Suunnittelu-
vaiheessa olin jopa valmis luopumaan matkus-
telusta, mutta nyt huomaan, että vuosittain 
kertyy ilahduttavan paljon ulkomaille suuntau-
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tuvia maalaus- ja opetusmatkoja lomamatko-
jen lisäksi.”  

 
Siinä missä sosiaaliturvan varassa elävät ihmiset jou-
tuvat kamppailemaan selviytyäkseen päivästä päivään, 
taiteilijoiden kamppailu on luonteeltaan toisenlaista. 
Sosiaaliturvan luokitteleva ja kontrolloiva luonne tekee 
niistä riippuvaisten ihmisten kamppailun negatiiviseksi 
ja tavallaan defensiiviseksi. Taiteilijoiden kamppailu, 
sitä vastoin, on täynnä positiivista energiaa, tahdon-
voimaa ja ulospäin suuntautuvaa aktiivisuutta. 
Taiteilijoiden toimintaedellytysten parantaminen 
merkitsisi siten myös tien viitoittamista uusien, koko 
yhteiskuntaa hyödyttävien toimintamallien ja 
tukimuotojen rakentamiselle. 
  
Taiteilijat ja muut vastaavat ryhmät kuten freelancerit 
ovat tämän päivän muuttuneissa oloissa erikoisase-
massa, koska heillä on pitkäaikainen kokemus työ-
muodoista, jotka eroavat niistä olettamuksista, joihin 
työlainsäädäntö ja työelämään liittyvä sosiaaliturva 
pohjautuvat. Juuri siksi olisi tärkeää hyödyntää taiteili-
joiden ja muiden vapaiden ryhmien kokemuksia uusia 
toimintamuotoja etsittäessä.52 Tämä koskee myös 
kansalaisyhteiskunnassa tehtyä työtä ja sitä koskevia 
uusia toimintamalleja. Taiteilijoiden ja kansalaisyhteis-
kunnassa tehdyn työn yhteisenä nimittäjänä on sosiaa-
linen talous ja siihen liittyvät arvot. Sosiaalisen talou-
den  yhteiskunnallinen merkitys laadullisten arvojen 
tuottajana on huomattava. Järjestökadun vision mukai-
sesti voisi myös Sunan yhteisö tarjota resurssifooru-
mista käsin taiteilijoille, ja mahdollisuuksien mukaan 
myös muille, sekä mahdollisuuden työllistyä että tarjota 
kurssi- ja koulutustoimintaa myös muille yhteisöille. 
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Tarvitaan uusia palvelu- ja tulontu-
kimuotoja 
 
 
 

 
”Suomella on mahdollisuus toimia 
edelläkävijänä hyvinvointiyhteiskunnan 
tulevaisuuden takaavan hyvinvointival-
tion version 2.0 rakentamisessa.”  

Pekka Himanen53 
 
 

Luovuus ja sosiaalinen pääoma 
 
Luovuus ja sosiaalinen pääoma ovat keskeisiä aiheita 
tämän päivän yhteiskuntakeskustelussa. Mm. Valtio-
neuvoston periaatepäätöksessä taide- ja taiteilijapolitii-
kasta pyritään luomaan luovaa hyvinvointiyhteiskuntaa 
taidetta kehittämällä.54 Taiteen itseisarvon ohella pai-
notetaan myös taiteen merkitystä innovaatiopolitiikalle 
ja sitä, että taidetta tulisi hyödyntää kehityksen strate-
gisena voimavarana.   
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Yhteiskuntakeskustelussa luovuudelle on pitkälti an-
nettu välineellistä arvoa, jossa korostetaan taiteen ja 
kulttuurin markkinapotentiaalia, kun taas keskustelu 
taiteen ja kulttuurin itseisarvosta on jäänyt taka-alalle. 
Luovuus onkin tärkeä taloudellisen menestyksen väli-
ne, kuten Richard Florida on hyvin osoittanut kirjas-
saan 'Luovan luokan esiinmarssi' (The Raise of the 
Creative Class). Mutta hän painottaa myös sitä, että 
luovuuden mahdollisuus tulisi laajentaa kaikille, jotta 
voidaan kaventaa yhteiskuntamuutoksen mukanaan 
tuomaa sosiaalista kuilua. Florida toteaa, että jos luo-
vuus on menestyksen avain ja jos jätämme hyödyntä-
mättä työväenluokkaan ja palvelevaan luokkaan kuu-
luvien suurten ammattiryhmien luovuuden, se merkit-
see resurssien haaskaamista.55 Tämä pätee luonnolli-
sesti myöskin traditionaalisen työelämän ulkopuolelle 
jääviin ihmisryhmiin. On myös syytä muistaa se tosi-
asia, että työelämän ulkopuolelle jääneet ovat pitkälti 
joutuneet viimeisten vuosikymmenien yhteiskuntamuu-
tosten maksumiehiksi ja -naisiksi.  
 
Toisaalta voidaan myös nähdä taiteen ja kulttuurityön 
räjähdysmäinen kasvu viimeisten vuosikymmenien 
aikana osoituksena siitä vapautuneesta luovasta 
energiasta, jolle tämän päivän teknologinen 
yhteiskunta tarjoaa tilaa. Vuosien 1970-1995 aikana 
taiteilijoiden määrä kasvoi 127 prosentilla.  
Kiinnostavaa on, että kasvu oli suurin perinteisten 
taiteilijaryhmien ulkopuolella. Tilastoissa ryhmä ’muut 
taide- ja viihdealan työntekijät’ oli kasvanut 349 
prosentilla.56  Tämä, jos jokin, kuvaa niitä valtavia 
muutoksia ja muuttuneita työn muotoja, jotka 
siirtyminen teollisuusvaltaisesta työelämästä 
tietotekniseen on tuonut mukanaan. Huolestuttava 
piirre on kuitenkin se, että viime aikoina on ollut 
havaittavissa luovuuden vähentymistä työelämässä. 
Tutkijoiden mukaan syy tähän piilee työkulttuurissa, 
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jossa ei anneta tilaa työntekijöiden luovuudelle.57 Täs-
sä on asennemuutosten paikka.58 
 
Jotta muutos teollisuusyhteiskunnasta informaatioyh-
teiskuntaan vastaisi hyvinvointiyhteiskunnan tavoittei-
ta, tarvitaan myös pitkälle meneviä muutoksia työelä-
män säätelymekanismeissa ja monissa muissa yhteis-
kunnalliseen järjestelmään liittyvissä toiminnoissa ku-
ten palvelutuotannossa sekä tulonsiirto ja -
tukijärjestelmissä. Tämä onkin keskeinen agenda. 
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan selvityksessä 
'Välittävä, kannustava ja luova Suomi' Pekka Himanen 
huomauttaa, että hyvinvointivaltion tulevaisuus edellyt-
tää sen uudistamista.59  
 
Vision toteutumiseen tarvitaan monta tekijää ja uudis-
tusta. Florida huomauttaa, että uudella luovalla luokal-
la on sekä taloudellinen intressi että moraalinen impe-
ratiivi vähentää luokkaeroja. Tämän ei tulisi tapahtua 
hyväntekeväisyyden muodossa tai valtiollisin tulonsiir-
roin vaan hyödyntämällä ihmisten luovuutta ja varmis-
tumalla siitä, että kaikki integroituvat ns. luovaan talou-
teen. Hän tekee sen tärkeän havainnon, että tässä 
yhtyvät sekä ihmisarvo että taloudelliset motiivit.60  
Olemmekin suurten talkoiden edessä, joissa monien 
eri tahojen tulisi arvioida nykyisiä järjestelmiä ja käy-
täntöjä uudelleen. Lähtökohtaisesti ei tulisi sulkea pois 
mitään vaihtoehtoja kuten hyväntekeväisyyttä tai tu-
lonsiirtoja. Ratkaisevaa on missä hengessä ja millä 
tavoin niitä käytetään. Ohjenuorana voi tässä toimia 
Suomen perustuslain 1 § määräys: ”Valtiosääntö tur-
vaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön va-
pauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta 
yhteiskunnassa.” 
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Ihmisarvo 
 
Pappilantiestä on muodostunut Espoon Järjestökatu, 
jossa työskennellään vaikeassa asemassa olevien ih-
misten hyväksi. Voidaan metaforisesti todeta, että 
Pappilantiellä toimitaan Nokian varjossa. Nokia toimii 
talouden moottorina, mutta miten se on hyödyttänyt 
niitä ihmisiä, joiden hyväksi Pappilantien yhteisöt toi-
mivat? Pappilantien projektista kehittyi aivoriihi, jossa 
tämän päivän haasteita voidaan valottaa ja tarkastella 
eri yhteisöjen samansuuntaisista mutta kuitenkin erilai-
sista näkökulmista.  
 
Pappilantien yhteisöt edustavat kansalaisyhteiskuntaa 
ja sen arvoja. Ihmisarvon tunnustaminen kohtaamalla 
jokainen ihminen yksilönä kokonaisvaltaisella tavalla 
on niin sanottua kolmatta sektoria edustavien Pappi-
lantien yhteisöjen vahvuus. Olisikin perusteltua kutsua 
kansalaisyhteiskunnan arvoja edustavaa ja puolusta-
vaa kolmatta sektoria  ensimmäiseksi sektoriksi, toteaa 
Kalervo Koskela, joka Askeleen vastaavana sosiaali-
työntekijänä työskentelee päihdeongelmaisten ihmis-
ten kanssa. Tämä sektori on elämään palauttajien sek-
tori, koska se tarjoaa yhteisöllisyyttä ja läsnäoloa niitä 
tarvitseville. Emyn toiminnanjohtaja Kaj Järvisalo puo-
lestaan huomauttaa, että "täällä pidetään itse asiassa 
yllä yhteiskuntarakennetta. Me luomme tietyllä tavalla 
sen mallin, miten yhteiskunnan tulisi toimia. Ne raken-
teet, mitkä me pidämme yllä ovat helkkarin terveitä. 
Ihmiset tulevat tänne ja vahvistavat oma identiteetti-
ään. Meillä voi olla se mitä on, muualla täytyy näytellä. 
Ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa."  
 
Hyvän Arjen entinen puheenjohtaja Antero Laukka-
nen61 vuorostaan painottaa, että "Pappilantie tulisi 
nähdä mahdollisuuksien katuna, joka voi antaa toivoa 
ihmisille. Espoo on niin sanottu rikas kaupunki jossa 
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on hyvin koulutettuja ihmisiä. Itse asiassa Espoossa 
on Suomen korkein mediaanikoulutustaso. Mutta sivis-
tyksen taso mitataan sillä, miten huolehditaan vähäva-
raisista. 
 

Tarvitaan uutta toimintakulttuuria 
 
Uuden hyvinvointijärjestelmän luominen vaatiikin uu-
den toimintakulttuurin kehittämistä kautta koko yhteis-
kunnan. Florida on osoittanut, miten ne hallinnolliset 
struktuurit, joita kehitettiin fordilaisen liukuhihnatuotan-
non myötä ovat tänään omiaan tukahduttamaan luo-
vuutta. Fordilainen hallintokulttuuri omaksuttiin myös 
muualla kuin tuotannossa ja Floridan mukaan tämän 
sosiaaliset seuraukset ovat olleet valtavia. Luonteen-
omaista tälle mallille on tarkasti määritelty tehtävien 
jako, hierarkia ja byrokratia, jota Florida kuvaa keho-
tuksella: ”Työskentele, älä ajattele”.  
 
Työelämäntutkija Anna Christensen paikansi jo 1980-
luvun alkupuolella Floridan yllä esittämät ongelmat 
kuvaamalla, miten palkkatyön logiikka on vaikuttanut 
koko yhteiskunnan organisaatioon. Hän huomauttaa 
että sen vaikutus on suurempi kuin markkinatalouden, 
demokratian tai perheen. Ongelmana on se tapa, millä 
palkansaajan tulee alistua sentralisoituun suunnitte-
luun ja valvontaan. Tämä logiikka säilyy vielä aktiivisen 
työn jälkeen. Jotta voisi tulla osalliseksi palkkatyöhön 
liittyvään sosiaaliturvaan ja erinäisiin  muihin taloudelli-
siin etuuksiin, ihmisten tulee alistua palkkatyöjärjes-
telmään.62 Tämän privilegion vaatima alistuminen näh-
dään mm. vaatimuksessa olla työmarkkinoiden  käytet-
tävissä kokopäivätyötä varten, vaikka se onkin harvi-
naisuus tänään. Työn rajalla toimiva ihminen joutuu 
ristipaineeseen, jossa säännöt käytännössä voivat 
toimia passivoivana samalla kun ihmiseltä edellyte-
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tään, että hän olisi oman onnensa seppä, etsisi itsel-
leen oman toimeentulonsa ja tekisi sen mieluiten yrittä-
jänä. Toisaalta saatetaan siis edellyttää ihmisiltä kapa-
siteettia, jota hänellä ei ole. Toisaalta työttömyystur-
vaan liittyvät säännöt voivat toimia esteenä haasteelle 
löytää uusia toimintamalleja.  
 

Nykyiseen toimintakulttuuriin liittyvää käytännön 
problematiikkaa Pappilantiellä  
 
Pappilantiellä edellä kuvailtu ongelmatiikka on hyvinkin 
tuttua. Emyn toiminnanjohtaja Kaj Järvisalon mukaan 
rakenteet saattavat jossain määrin olla jopa sairaam-
pia kuin ihmiset. Hänellä on monta esimerkkiä siitä, 
miten järjestelmät eivät täysin pysty vastaamaan ih-
misten erilaisiin tarpeisiin. Koska Emyn jäsenistö koos-
tuu psyykkisistä ongelmista kärsivistä ihmisistä, kun-
toutus nousee keskeisimmäksi palveluksi, jota viran-
omaisten odotetaan tarjoavan. Tässä törmätään moni-
tahoiseen ongelmaan. Painopiste tällä haavaa tarjotta-
vassa kuntoutuksessa, jos sitä ylipäätään on, on kui-
tenkin ensisijaisesti työelämään palaamisessa. Emy-
läisille kuntoutuminen oman elämän hallintaan on tär-
keintä. Monien kohdalla se on jopa riittävää. Eri toi-
menpiteisiin sisältyy usein odotusarvoja, joita ihmiset 
eivät pysty täyttämään, Järvisalo toteaa sattuvasti. On 
ymmärrettävää, että kuntoutujat turhautuvat.  
 
Emyssä lähdemme siitä, että jokainen ihminen on tär-
keä ja jokaisen voimavaroille on käyttöä tässä yhteis-
kunnassa, toteaa Järvisalo. On tietenkin turhauttavaa, 
kun eri viranomaisten toimenpiteet eivät toteudu yksi-
lön kohdalta mielekkäästi ja ne jäävät irrallisiksi. Jos 
Espooseen tulee esteettömyysasiamies, minulla olisi 
hänelle myös toisenlaisia kynnyksiä madallettavaksi, 
aprikoi Järvisalo pilke silmäkulmassa. Hän voisi tulla 
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Emyyn kerran viikossa koko päiväksi. Hän voisi sitten 
laatia meille ”esteettömyystodistuksia” siitä, mitä ihmi-
set saavat tehdä. Voidakseen tehdä jotain sallitusti - 
niin että siitä ei seuraa tukien tai tulojen menettämistä 
– pitää ensin selvittää estääkö esimerkiksi toimeentu-
lotuki, asumistuki tai eläkepäätös kaivattua ja elämän 
merkitystä lisäävää työntekoa. 
 
Vanhastaan julkista sektoria on leimannut luokittelu- ja 
kontrollimentaliteetti, joka on ristiriidassa tämän päivän 
visioiden ja pyrkimysten kanssa. Tämä koskee erityi-
sesti sosiaaliturvaa. Peter Englund on historioitsijan 
silmin osuvasti todennut, miten vanhat repressiiviset 
köyhäinlait vielä tänään toimivat kulttuurissamme pyr-
kien kontrolloimaan ihmisiä.63  Suomessa tätä kysy-
mystä on tarkasteltu merkittävässä kansalaisjärjestö-
jen yhteisessä työllisyysprojektissa ’Kohti uutta työtä’. 
Siinä Teuvo Raiskio on artikkelissa ’Ahdistava, arvot-
tava työn raja sodanjälkeisessä Suomessa’ käsitellyt 
työn rajalla elämisen problematiikkaa. Hän toteaa että 
”työn rajan käsite on tärkeä nykyistä elämäämme aja-
tellen, jossa on paljon epävarmuutta sosiaalisine on-
gelmineen ja kamppailua toimentulon eteen niin työs-
sä, työttömänä; opiskelijana kuin eläkeläisenä.”64   
 
Christensen on osoittanut, miten sosiaaliturva on muo-
toiltu palkkatyön logiikan mukaan ja palkkatyötä var-
ten. Tämä edellyttää alistumista sen sijaan, että se 
lisäisi henkilökohtaista autonomiaa (empowerment). 
Kirjoittaessaan tulevaisuustutkimuksen näkökulmasta 
hän ennustaa, että nykyisen järjestelmän muutokset 
tulevat kasvamaan palkkatyöhön pohjautuvan yhteis-
kunnan murtumista ja paradokseista. Muutos tulee 
kehittymään sellaisten ryhmien keskuudessa, jotka 
eivät suostu alistumaan yhteiskunnan nykyiseen ar-
vomaailmaan. Näitä ryhmiä ovat naiset ja osa-aikaiset 
sekä työelämän ulkopuolella olevat nuoret, jotka eivät 
suostu alistumaan siihen kiusaan ja nöyryytykseen, 
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joka liittyy ’työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin’.  Miltä 
tämä järjestelmä tulee näyttämään ei tiedetä, toteaa 
Christensen, mutta se voi ainoastaan syntyä käytän-
nön kautta.65   
 
Pappilantien järjestöillä on hallussaan runsaasti edellä 
mainittua työelämää ja sosiaaliturvaa koskevaa käy-
tännön asiantuntemusta, jota tulisi hyödyntää. Voidaan 
sanoa että yhteisöt seuraavat aitiopakalta miten järjes-
telmät toimivat. Mutta ne eivät ole passiivisia katsojia, 
vaan haluavat aktiivisen kansalaisuuden edustajina 
osallistua uusien toimintamallien kehittämiseen hyö-
dyntäen kokemukseen perustuvaa asiantuntemustaan. 
Sosiaalisen talouden kehittäminen on ensimmäinen 
askel siihen suuntaan. 
 
Palkkatyön logiikka on omiaan selittämään niitä vaike-
uksia, joita meillä on  käytännön tasolla nähdä ja tun-
nistaa muita kuin taloudellisia arvoja kuten taidetta ja 
sosiaalista taloutta. Jos yhteiskuntaa tarkastellaan 
kansalaisyhteiskunnan perspektiivistä lähtökohtana 
ihmisarvoa korostava perustuslaki, on helpompaa 
nähdä tämän päivän muutostarpeita ja mahdollisia rat-
kaisumalleja. 
 
Ilmeistä on, että voidaksemme hyödyntää ihmisten 
luovuutta, on luovuttava järjestelmän kontrollimentali-
teetista. On myös syytä huomioida Christensenin ha-
vainto siitä, että  uudet syntymässä olevat toiminta-
muodot tulevat kasvamaan palkkatyöjärjestelmän mur-
tumista ja paradokseista. Työn raja ja kansalaisyhteis-
kunta tarjoavat maaperän uusille toimintamalleille, jos-
ta taiteen ja kulttuuritoiminnan raju kasvu on hyvä esi-
merkki. Luonteenomaista työlle näillä sektoreilla on 
mm. se että traditionaaliset rajat eri toimintojen välillä 
ovat tulleet yhä epäselvemmiksi. Kansalaisyhteiskun-
nassa samaa työtä saatetaan tehdä vapaaehtoistyönä, 
työnharjoitteluna, yhdistelmätuella työllistettynä tai 
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palkkatyönä. On siis kysymys samasta työstä, jolle 
työoikeudellisin termein annetaan statuksenmukainen 
arvo sen sijaan, että lähtökohtaisesti nähtäisi työ-
panoksen merkitys ja annettaisi sen toiminnalle arvoa 
työn substanssin, sen sisällön, mukaan. Taiteellinen 
työ on myös tästä hyvä esimerkki. 
 
Siteeraten taloustieteilijä John Maynard Keynesia, Flo-
rida antaa karrikoidun kuvan talouselämän logiikasta, 
jonka rinnalle tulisi antaa tilaa myös ihmisarvoa painot-
tavalle toiminnalle. Keynes esitti osittain leikillisesti  
skenaarion, jonka hän arveli poistavan  työttömyyden 
sillä seurauksella, että koko yhteiskunta vaurastuisi: 
valtiovarainministeriö voisi täyttää vanhoja pulloja sete-
leillä, piilottaa ne sopivalle syvyydelle toimintansa lo-
pettaneisiin hiilikaivoksiin ja peittää ne kaupungin jät-
teillä. Ja sitten jätettäisiin hyvin testatulla laissez faire- 
periaatteella yrityksille mahdollisuus kaivaa pulloja 
ylös.66   
 
Yhtä hyvin kuin testata tätä skenaariota, voisi myös 
tukea ja siten edesauttaa niitä työmuotoja jotka synty-
vät vanhan systeemin raoista, niin työn rajalla kuin 
kansalaisyhteiskunnassa. Tulisi kategorioinnin ja kont-
rollin sijasta antaa tilaa ja edesauttaa sellaista toimin-
taa, joka on jo olemassa tai odottaa mahdollisuuttaan. 
Börje Mattson, jolla ’projektiaikakauden’ alusta lähtien 
on kokemusta työstä työttömien  ja maahanmuuttajien 
kanssa, korostaa miten paljon ideoita ja energiaa ihmi-
sillä on ja miten innokkaasti he haluavat toteuttaa niitä. 
Projektityöt (silloin uutena työmuotona) tarjosivat näille 
ihmisille kanavan toimia. Projektityön ongelmana on 
kuitenkin se, että projektin päätyttyä niihin osallistuneet 
kulkevat taas tyhjin käsin.  Mattsson painottaa, että 
projektimuotoisesta työstä tulisi muodostua prosessi, 
joka jatkuu projektiajan jälkeenkin.67 Tähän tarvitaan 
uusia struktuureja.  
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Uudet premissit  
 
Luovuuden ja sosiaalisen pääoman kartuttaminen vaa-
tivat toisenlaisia premissejä kuin ne, joihin työlainsää-
däntö ja työhön liittyvä sosiaalilainsäädäntö tänään 
pohjautuvat. Ongelmana nykyisissä järjestelmissä on 
se, että tehdään liian jyrkkä ero palkkatyön ja vapaa-
ehtoistyön välillä, sen välillä onko ihmisellä työsuhde 
tai onko hän itsensä työllistävä, onko hän työssä vai 
työtön sekä ero työn ja muiden elämän toimintojen vä-
lillä.68  
 
Yhteiskuntamuutokset ja ns. epätyypillisen työn raju 
kasvu ovat johtaneet siihen, että jo tavanomaisen työ-
elämän puitteissa voidaan puhua kahdesta rinnakkai-
sesta taloudesta. Tämän rinnalla on järjestöjen edus-
tama kansalaisyhteiskunta ja siihen sisältyvä järjestö-
jen sosiaaliset tehtävät ja  vapaaehtoistyö. Vaikka 
järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö ovat aina olleet osa 
suomalaista yhteiskuntaa, niiden määrä ja merkitys on 
kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana. Asetel-
ma on uusi ja tarvitaan uusia ratkaisumalleja, jotta ko-
konaisia ihmisryhmiä ei asetettaisi eriarvoiseen ase-
maan. Ns. epätyypillisen työn ja kansalaisyhteiskun-
nassa tehdyn työn suhteen näin kuitenkin vielä toistai-
seksi on asian laita, vaikka olemassa olevaa diskrimi-
naatiota on vaikeata nykyisin lainsäädännöllisin ter-
mein kiteyttää. Järjestötoiminnan ja vapaaehtoistyön 
kasvuun liittyy myös vaara, että kansalaisyhteiskuntaa 
käytetään halvan työvoiman reservinä. Vapaaehtois-
työllä on itseisarvo ja sen tekemiseen pitää rohkaista. 
On kuitenkin olemassa raja, jonka jälkeen ihmisiä käy-
tetään hyväksi vapaaehtoistyön varjolla. Tämä aspekti 
täytyy myös huomioida yhteistyösopimuksia solmitta-
essa. 
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Epäoikeudenmukaisuuksien korjaamiseksi tarvitaan 
avoimia järjestelmiä, joissa työn uudet muodot ja niitä 
tukeva sosiaaliturva yhdistyvät. 
 
Luonteenomaista järjestökentällä tehdylle työlle on, 
että työn moniulotteisuus  on kiinnostavalla tavalla 
nähtävissä. Samoin luonteenomaista on, että tehdyn 
työn rooli ja laadullinen merkitys ihmisille itselleen kas-
vattavat sosiaalista pääomaa. Rajat eri kategorioiden 
kuten asiakkaiden ja vapaaehtoisten välillä hälvenevät 
ja työstä tulee luontevaa, elämänläheistä kanssakäy-
mistä. Järjestötoiminnan vahvuus on sen joustavuu-
dessa ja mahdollisuudessa toimia kulloisestakin tilan-
teesta käsin. On mahdollista hahmottaa ihmisten ko-
konaistilannetta  ja reagoida tarpeen mukaan hitaasti 
tai nopeasti. Avun tarvitsijan kannalta tämä on laatua, 
jota ei välttämättä ole hallintojen väliseen työnjakoon 
perustuvassa julkisten palvelujen käytössä; ihminen-
hän joutuu asioimaan useissa eri paikoissa useiden eri 
virkailijoiden kanssa saadakseen apua.  
 
Pappilantien yhteisöistä Maahanmuuttajien neuvonta-
piste on esimerkki siitä, miten myös julkisella sektorilla 
voidaan luokittelun ja kontrollin sijasta luoda avoimia 
palvelumuotoja. Maahanmuuttajien neuvontapiste on 
Espoon kaupungin yksikkö, joka kokonaisvaltaisella 
tavalla palvelee maahanmuuttajia heidän tarpeistaan 
käsin. Tiedotustoiminta onkin 1970-luvulta lähtien tuo-
nut myös julkiseen sektoriin uuden lähestymistavan ns. 
front-office käsitteen muodossa. Esimerkkinä tästä 
ovat mm. Espoon yhteispalvelupisteet. Tämä on uusi 
ja käyttökelpoinen paradigma, jota tulisi hyödyntää 
laajemmin. 
 
Järjestötoiminta, taiteellinen työ ja kulttuurityö voivat 
näyttää tietä uusille toimintamalleille ja struktuureille. 
Keskeistä on irtaantua työsuhteen käsitteestä ainoana 
työn määrittäjänä. Järjestöjen, taiteilijoiden ja kulttuuri-
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työntekijöiden tekemä faktinen työ, statuksesta riippu-
matta, hyödyttää niin tekijää kuin yhteiskuntaa: kansa-
laisyhteiskunnan sosiaalinen pääoma karttuu ja luo-
vuus sekä identiteetti vahvistuvat. Nämä ovat laatuun 
liittyviä arvoja, joita ei voida mitata teollisen tuotannon 
mittareilla.69  
 
Koska sosiaalinen pääoma, luovuus ja identiteetti ovat 
tärkeitä, hallitusten eri politiikkaohjelmissa auki kirjoi-
tettuja arvoja, on syytä miettiä keinoja, joilla näitä voisi 
kasvattaa. Sen takia tulisi taloudellisten intressien 
ohella nähdä ja edistää sekä sosiaalisia että kulttuu-
riarvoja. 
 
Projektin aikana suunnitteilla olleet yhteistyösopimuk-
set Pappilantien järjestöjen ja Espoon kaupungin välillä 
tarjosivat tilaisuuden identifioida järjestötyön erityistä 
luonnetta. Järjestöt katsovat autonomian edellyttävän, 
että voivat säilyttää luomansa ja ylläpitämänsä jäsen- 
ja ihmislähtöisen struktuurin. Pappilantiellä toimivien 
yhteisöjen filosofia on omaehtoisuus. Ihmisiä autetaan 
heidän omista lähtökohdistaan käsin. 
 
Järjestöt kokevat siis tärkeäksi oikeuden itse määritellä 
toimintansa luonteen, sen sisällön sekä omat, jäsen-
tensä että yhteisönsä tarpeista nousevat toimintatavat. 
Tätä autonomiaa yhteistyösopimukset eivät saisi vaa-
rantaa. Päällimmäisenä uhkana on ajatus toiminnan 
tuotteistamisesta. Liiketalouden käytännöt ja markki-
nahenkinen tuotteistaminen ovat ristiriidassa järjestö-
jen päämäärien kanssa. Se vaikuttaisi siten rajulla ta-
valla toiminnan luonteeseen.  Tämä on uhka jota on 
mietitty eri foorumeissa, joissa on käsitelty kansalais-
yhteiskunnan roolia. Euroopan Neuvoston puitteissa 
tätä kysymystä on pohdittu, (Status of non-
governmental organizations) mm. juuri viranomaisten 
ja järjestöjen yhteistyöhön liittyen. 
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Viranomaisten tulisi ottaa järjestöjä mukaan neuvotte-
luihin ja ajatusten vaihtoon, silloin kun tavoitteena on 
löytää uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Yh-
teistyöhankkeita ajatellen on tärkeä huomioida sitä 
toiminnan autonomiaa, jota Euroopan Neuvoston asia-
kirjassa painotetaan. Siinä todetaan että viranomaiset 
voivat tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa virallisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta he eivät voi sanella 
tai alistaa järjestöjä kontrolliin. Järjestöillä katsotaan 
myös olevan tärkeä tehtävä edistää lainmuutoksia. 
Tämä on asia, johon Euroopan ihmisoikeusistuin (Eu-
ropean Court of Human Rights) on ottanut kantaa.  
 
Järjestöjen olemassaolo on oleellista demokraattisen 
yhteiskunnan toiminnalle, koska ne toimivat tietoisuu-
den levittäjänä ja kansalaisvaikuttamisen kanavina. 
Toiminnallaan järjestöt edistävät tärkeällä tavalla kult-
tuurista elämää ja yhteiskunnan hyvinvointia.70 Nimen-
omaan tältä kannalta on lähestyttävä Pappilantien yh-
teisöjen ja Espoon kaupungin yhteistyötä.  
 
On syytä tarkkaan selvittää eri tahojen toiminnan luon-
netta ja  niihin liittyviä velvoitteita. Pappilantien järjes-
tökadun ja Espoon kaupungin ensimmäisessä tapaa-
misessa 15.11.2005 tätä onkin tehty. Tapaamisessa 
kartoitettiin toisaalta järjestökadun ja kaupungin yhteis-
tä toimintakenttää ja toisaalta järjestöjen omaa 
eriytynyttä toimintaa niin Pappilantiellä kuin suhteessa 
kaupunkiin. Kaupungin omana toimintana on siinä 
kirjattu lakisääteiset palvelut kuten esimerkiksi kotout-
tamislaki, toimeentulolaki, lastensuojelulaki ja laki 
kuntouttavasta työtoiminnasta. 
 
Kuten Järvisalo mainitsi yllä, näihin palveluihin liittyy 
niin monta kynnystä, että niiden hyödyntäminen saat-
taa rajata tarkoituksenmukaista toimintaa. Tässä as-
tuukin kuvaan järjestöjen yhteiskunnallinen rooli. Jär-
jestökentällä nähdään kokonaisvaltaisella tavalla ih-
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misten tilanteita ja se, miten hallinnolliset toimet saat-
tavat johtaa hyvinkin epäoikeudenmukaisiin lopputu-
loksiin. Järjestöillä on sen takia tärkeä tehtävä osoittaa 
epäkohtia ja käytännön kokemuksen pohjalta ehdottaa 
korjauksia myös lainsäädäntöön. Yhtenä esimerkkinä 
tästä on käytännön tilanne, jossa Hyvän Arjen toimin-
nanjohtaja Hannu Hätönen tarjosi Espoon kaupungin 
edustajalle Hyvän Arjen palveluja täydentämään tie-
tyissä asiakastilanteissa kunnan palveluja. Vastaus oli: 
” Sorry Hannu, hyvä ajatus, mutta laki kieltää sen.” 
 

Tulontuki työttömyyskorvauksen sijasta 
 
Edistääksemme ihmisissä asuvaa luovuutta ja Floridan 
ajatusten mukaisesti  integroidaksemme mahdollisim-
man moni luovaan talouteen, on luotava uudet jousta-
vat puitteet. Tulee luoda  puitteet, jotka häivyttävät yllä 
mainittuja jyrkkiä rajoja, joita nykyisessä lainsäädän-
nössä on palkkatyön ja vapaaehtoistyön välillä, sen 
välillä onko ihmisellä työsuhde tai onko hän itsensä 
työllistävä, onko hän työssä vai työtön sekä ero työn ja 
muiden elämän toimintojen välillä.71  
 
Tässä remontissa tulee ensin luopua niistä toiminnan 
rajoituksista, jotka liittyvät vaatimukseen olla työmark-
kinoiden käytettävissä, kun henkilö saa työttömyyskor-
vausta. Käsitteellisellä tasolla tulisi työttömyyskorvauk-
sen kohdalla olla kysymys siitä, että henkilö saa kor-
vauksen siitä haitasta että häneltä on viety työ alta. 
Menettäessään työpaikan ja sen myötä sekä materiaa-
lisen toimeentulon että pitkälle myös identiteettinsä, 
joka kulttuurissamme on niin vahvasti sidottu työhön, 
tämän henkilön autonomia voi olla hyvinkin rajusti su-
pistunut. Sen takia työttömyyskorvaus tulisi nähdä 
kompensaationa, josta jokainen voi itse määrätä. Sen 
tulisi toimia perusturvana, josta käsin henkilö voi pa-
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rantaa taloudellista asemaansa lisätuloilla aivan toi-
sessa mittakaavassa kun nyt on mahdollista. Nykyinen 
perusturva on niin alhainen, ettei se välttämättä täytä 
perustuslain tarkoittamaa  ihmisarvon loukkaamatto-
muutta ja yksilön vapautta, eikä se myöskään tue pe-
rustuslain pyrkimystä ”edistää oikeudenmukaisuutta 
yhteiskunnassa.” (1 §). 
 
Olisi syytä palata 1970- ja 80-luvuilla käytyyn keskus-
teluun kansalaispalkasta.72 Sen hengessä tulisi luoda 
järjestelmä, missä eri tukimuodot yhtenäistettäisiin pe-
rusturvan muodossa, tai tulontukena tilanteissa, joissa 
työn arvo ei ole rahassa mitattavissa. Etenkin taiteelli-
sen työn kohdalla on vaikeata arvioida, tuleeko työ 
tuottamaan tuloja vai ei. Kun taiteelliseen työhön liittyy 
muitakin arvoja kuin rahassa mitattavat, toimintaa tulee 
arvostaa riippumatta siitä tuottaako se tuloja vai ei. 
Alankomaista löytyy kehityskelpoinen malli tulontukijär-
jestelmästä.73 Tällainen perusturva-ajatuksesta lähtevä 
järjestelmä keventäisi huomattavasti byrokratiaa ja 
antaisi ihmisille toimintavapautta.  
 
Tässä yhteydessä on aiheellista katsoa miten Jyrki 
Tala luonnehtii yleispiirteisen säätelyn edut ja haitat: 
 
Edut 
 
• joustavuus tapausten eroihin ja olojen muutoksiin 

nähden 
• mukautuu arvostusten muutoksiin  
• säännös voi mukautua alueellisiin ja paikallisiin 

eroavuuksiin 
• lisää tuomarin ja muun lainsoveltajan työn vaati-

vuutta ja motivaatiota 
• mahdollistaa sääntely tiedollisen epävarmuuden 

vallitessa ja poliittisten kiistojen kätkemisen yleisiin 
muotoiluihin 
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Haitat 
 
• sääntelyn ohjauskyky ja -tarkkuus alenevat  
• riski soveltamiskäytännön epäyhtenäisyydestä 
• sääntelyn kohteiden on vaikea tuntea oikeustilaa 
• mahdollistaa soveltamisen kirjavuuden ja passiivi-

sen implementoinnin 
• hämärtää vallanjakoa lainsäätäjä-lainkäyttäjä, kun 

sääntelyn sisältö määräytyy vasta sen soveltamis-
vaiheessa. 

 
Tässä kirjassa esille tuotuun materiaaliin sekä liitteenä 
hallintokulttuuria ja lainsäädäntöä koskevaan analyy-
siin perustuen on ilmeistä, että yleispiirteinen lainsää-
däntö on monestakin syystä parempi vaihtoehto. Se 
antaa liikkumavaraa ja vahvistaa siten ihmisten henki-
lökohtaista autonomiaa. Antamalla ihmisille suurempi 
itsemääräämisoikeus yleispiirteisen säätelyn haitat 
vähentyvät huomattavasti.  
 

Toiminnan edellytykset: ’nakkikioski – Nokia ilmiö’ 
 
Sen sijaan että ihminen luokitellaan työttömäksi, jos 
hänellä ei ole tuloja tai vielä pahemmin, yrittäjäksi 
vaikka ei ole tuloja, tulisi luoda joustava siirtymä tulon-
tuen ja työlainsäädännön tai yrittäjyyteen liittyvien 
sääntöjen välillä. Uuden joustavan järjestelmän tulisi 
muodollisten luokitusten asemesta heijastaa faktisia 
materiaalisia oloja. Tällaisilla ratkaisuilla voitaisiin 
myös edistää ja tukea sitä yrittäjyyttä mitä yleisesti tar-
jotaan heille, joille yrittäminen on luonteenomaista.  
 
Perustuslaissa todetaan että ”Ihmiset ovat yhdenver-
taisia lain edessä.” (6§). Tässäkin yhteydessä on tär-
keätä erottaa muoto ja substanssi eli mitkä jonkun 
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lainsäädännön vaikutukset ovat. Tätä voisi havainnol-
listaa ’nakkikioski – Nokia’ asetelmalla. Jos samat 
säännöt koskevat nakkikioskin omistajaa ja Nokiaa, 
erot toiminnan edellytyksissä saattavat johtaa nakki-
kioskin omistajan kannalta hyvin epäoikeudenmukai-
siin tuloksiin. Esimerkkejä tästä ilmiöstä löytyy run-
saasti. Järjestöt ovat myös samankaltaisessa vaara-
vyöhykkeessä, jossa uhka muodostuu toiminnan tuot-
teistamisesta ja liiketaloudellisen kilpailuun liittyvistä 
säännöistä ja käytännöistä. Tämä on laaja oikeudelli-
nen ongelmakenttä, joka onneksi on saanut asianmu-
kaista huomiota osakseen oikeusministeriössä kansa-
laisvaikuttamisohjelman puitteissa.  
 
Olisi toivottavaa että sekä oikeusministeriö että ope-
tusministeriö, jonka toimialaan myös taiteilijoiden asiat 
kuuluvat, kiinnittäisivät huomiota ihmisten 
toimintaedellytyksiin. Tässä työssä tulisi toisaalta 
hyödyntää taiteilijoiden pitkäaikaisia kokemuksia 
’puuttuvasta statuksestaan’. Toisaalta tulisi myös 
antaa tilaa ja hyödyntää ihmisten luovuutta, koska 
kuten Hans-Georg Gadamer on todennut, taide alkaa 
nimenomaan siitä, että voi tehdä asiat toisin.74 Tämä 
edellyttää henkilökohtaista autonomiaa, jonka 
merkitystä  olemme tässä tutkimusprojektissa 
painottaneet. Sen voisi kiteyttää  John Stuart Millin 
sanoin: Jos ihmisellä on edes jonkin verran tervettä 
järkeä ja kokemusta, hänen oma tapansa  määritellä 
olemassaolonsa on paras, ei siksi että se sinänsä on 
paras, vaan koska se on hänen oma tapansa.75 
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Liite  
 

Sosiaaliturvaan liittyvän hallintokulttuurin ja 
lainsäädännön ongelmien kartoitus 
 
Projektissa Hyvinvointivaltion rajat Stakes on raportis-
sa Tällä lailla sosiaaliturvaa selvittänyt oikeudellisia 
vaatimuksia ja rajoitteita, joita perustuslaki, ihmisoike-
ussopimukset ja yhteisöoikeus asettavat sosiaaliturva-
lainsäädännölle. Toimeksiantona on ollut tarkastella 
perustuslain perusoikeussääntöjä ja sosiaaliturvaa 
säätelevien lakien suhdetta valtion ja kuntien oikeudel-
lisiin velvollisuuksiin sekä julkisen vallan vastuuta laa-
jemminkin hyvinvoinnin eri alueilla. Tarkastelun pohjal-
ta työryhmä on esittänyt kannanottoja perustuslain ja 
ihmisoikeuksien toteuttamisen puutteista nykyisessä 
lainsäädännössä, pohtinut sääntelyn erilaisten keino-
jen soveltuvuutta erityyppisten ongelmien ratkaisemi-
seen tarpeiden toteuttamiseksi, sekä käsitellyt yksityis-
tä ja julkista vastuuta perustuslain asettamista lähtö-
kohdista.76 
 
Kirjan julkaisutilaisuudessa kirjaa kommentoinut Edus-
kunnan Oikeusaisamies Riitta-Leena Paunio jäi rapor-
tista kaipaamaan analyysia siitä miten turvata ihmisten 
oikeudet sosiaalilainsäädännössä. Tämä vaatii hänen 
mukaan toisenlaista tarkastelukulmaa ja hän perään-
kuulutti kehittämisstrategia tämän kysymyksen tiimoil-
ta. 
 
Tämä onkin ollut Pappilantien projektin keskeinen ta-
voite, jossa on kartoitettu  Espoon Pappilantien yhtei-
söissä toimivien ihmisten edellytykset toimia aktiivisina 
kansalaisina ohjenuorana perustuslain 1 §:n julkilau-
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suma ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus. Kartoitus on 
osoittanut että ihmisten toimintaedellytykset voivat olla 
mitä moninaisimmista syistä rajalliset. Aktiivisen kan-
salaisuuden edistämiseksi on sen takia aihetta kartoit-
taa ihmisten eri tilanteita ja arvioida syitä siihen, minkä 
takia heiltä puuttuu sitä autonomiaa jota tarvitaan aktii-
viseen toimintaan, ja miten sitä voidaan parantaa. 
Puuttuva elämänhallinta ei tarkoita sitä, ettei ihminen 
tiedä mitä tahtoo tai tarvitsee. Päinvastoin, mikäli ei 
tiedustella mitä hän tahtoo tai tarvitsee eri hallinnollis-
ten toimenpiteiden yhteydessä,  se voi nimenomaan 
johtaa siihen että henkilö menettää elämänhallintansa. 
Tämä johtaa helposti ylimääräisen byrokratiaan ja sitä 
kautta resurssien hukkakäyttöön.  
 
Ihmiset, joiden puolesta Pappilantien yhteisöt toimivat, 
kokevat usein autonomiansa loukatuksi asioidessaan 
viranomaisten kanssa. Tämä johtuu pitkälti lainsää-
dännöstä ja hallintokäytännöistä. Sekä lainsäädäntö-
työssä, hallintokäytännöissä, työelämässä että laa-
jemmin yhteiskunnassa tulisi huomioida, miten eri toi-
met vaikuttavat heikossa asemassa olevien ihmisten 
autonomiaan ja miten sitä voisi parantaa. Olisi myös 
tärkeätä tarkastella niiden ihmisten oikeusturvaa, joita 
ei työ- ja sosiaalilainsäädäntö kata oikeusvaltion edel-
lyttämällä tavalla. 
 

Miten hallintokulttuuri vaikuttaa ihmisten elämään  

Perustuslain sosiaaliturvaa koskevassa kohdassa on 
kriteerinä käytetty ihmisarvoista elämää, 19 §: 

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmis-
arvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oike-
us välttämättömään toimeentuloon ja huolenpi-
toon.  
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Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeen-
tulon turvaan työttömyyden, sairauden, työky-
vyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen 
syntymän ja huoltajan menetyksen perusteel-
la. 

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin 
lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väes-
tön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava 
perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vas-
taavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvin-
vointi ja yksilöllinen kasvu. 

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen 
oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoi-
mista järjestämistä. 

 
Asunto on yksi elämänhallinnan perusedellytys. Oike-
uspoliittisen tutkimuslaitoksen (OPTULA) tekemä tut-
kimus ’Asuntohäädöt 2000-luvun Suomessa’ kiteyttää 
suuri joukko tilanteita joissa ihminen on menettämässä 
elämänhallintansa.77 Koska asuminen on niin keskei-
nen, se tarjoaa yhteisen nimittäjän moniin haasteisiin, 
jotka ihmiset Pappilantien yhteisöissä kokevat. Tutkijat 
Christa Salovaara-Karstu ja Vesa Muttilainen olivat 
haastatelleet häätöuhan edessä olleita henkilöitä, va-
lottaen erilaisia tyyppitilanteita.78 Ylivelkaantuneisuus 
oli monien kohdalla syy siihen että vuokra oli jäänyt 
maksamatta, mutta muuten, kuten tukijat toteavat, oli 
kysymys hyvin erilaisista tapauksista ja ihmisistä. 
”Häädetyt eivät luonnollisesti ole mikään yhtenäinen 
ryhmä, vaan häätöuhka- tai häätötilanne voi tietynlai-
sissa oloissa tulla eteen lähes kenelle tahansa.”79 Täs-
sä muutamia poimintoja: 
Ylivelkaantunut eläkkeellä oleva mies, jolla konkurssin 
jälkeen on verovelkoja. Hänellä on tuomittu ehdoton 
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vankeusrangaistus kirjanpitorikoksesta, josta mies to-
teaa ”minä en voi muuta kuin istua sen kahdeksan 
kuukautta ja kärsiä toisten tekemät velat itse”. Vielä 
suorittamaton vankeusrangaistus on estänyt pääsyn 
velkajärjestelyyn. 
 
Tässä vaiheessa hänen eläkkeestään leikataan suurin 
mahdollinen summa. Tämä siitä huolimatta että eläke 
on pieni johtuen haastateltavan huonosta terveydestä, 
40 prosentin invaliditeetista. Hänen tilanteeseensa vai-
kuttaa siten myös suuret lääkekulut. ”Terveys on todel-
la huono, minulla on diabetes, minulla on astma, mi-
nulla on verenpainetauti, jotka kaikki vaativat omat 
lääkityksensä. Nämä on poissa leipäkulusta, joita ei 
huomioida missään laskelmissa”.80    

 
Maksamattomat vuokrat olivat peräisin hänen työtilan-
teestaan. Hän oli saanut työn toisella paikkakunnalla, 
vuoden määräaikaisuuden. Auto oli silloin liikenneyh-
teyksien takia välttämätön, ja hän joutui tuttavalta 
vuokraamaan auton, joka oli ylimääräinen kulu. Niitä 
kuluja hän onnistui hädin tuskin maksamaan, mutta 
siinä yhteydessä vuokrarästit syntyivät. Ulosotto ’leik-
kasi maksimin’ ja hän eli minimillä. Työ puolestaan oli 
eriluontoinen kun mitä hän oli aikaisemmin tehnyt, ja 
hän kertoo selviytyneensä työstään ’just nippa nap-
pa’.81 
 
Haastatelluista 11 henkilön joukossa, suurin osa oli 
kokenut häädön tai häätöuhan ainoastaan vuokravelan 
ja taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Niiden joukossa 
kahdella henkilöllä oli takanaan yrityksen konkurssi 
1990-luvulla. Heillä ei tämän jälkeen ollut mahdolli-
suuksia työllistyä siten, että velat olisi voinut maksaa 
pois. Pitkäaikainen taloudellinen ahdinko oli kuitenkin 
lopulta kärjistynyt niin että vuokramaksu jäi hoitamatta. 
Tutkijat toteavat, että näiden henkilöiden kohdalla, 
muut kuin taloudelliset edellytykset pärjäämiseen olivat 
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olemassa, eikä kyse ole avuttomuudesta tai kyvyttö-
myydestä hoitaa omat asiansa.82 

 
Kahdessa tapauksessa oli kysymys yksinhuoltajanai-
sista jotka olivat pienipalkkaisessa työssä. Pienituloi-
sista työssä käyvistä tulevat helposti väliinputoajia, 
toimeentulotuen suhteen. Tutkijat toteavat: ”Vaikka 
useassa eri yhteydessä korostetaan sitä, että talous-
vaikeuksiin ajautuneen ja häätöuhan kohteeksi joutu-
neen henkilön on lähdettävä itse hyvissä ajoin hake-
maan apua, ei tämäkään aina auta. Työssä käyvä 
henkilö on ikään kuin liian hyvässä asemassa saadak-
seen apua, oli todellinen tilanne mikä hyvänsä.”83 
 
Tämä osoittaa, etteivät tukijärjestelmät toimi niin, että 
voitaisiin ennalta ehkäistä vakavia seuraamuksia. OP-
TULA:n tutkimuksessa on toinenkin esimerkki, joka 
paljastaa ’sosiaaliturvan’ luonnetta. Ylivelkaantunut 
yksinhuoltajanainen oli pyytänyt sosiaalivirastolta ra-
hallista apua voidakseen ostaa lapselleen harrastusvä-
lineet. Vastaus oli ollut, että senkaltaista apua anne-
taan ainoastaan lastensuojelutapauksissa. Tutkijat Sa-
lovaara-Karstu & Muttilainen toteavat että tämäkin on 
esimerkki siitä, että kun henkilö hakee apua ajoissa 
asioiden ollessa vielä edes jotenkin kunnossa, ei apua 
välttämättä saa. ”Toisinaan vasta siinä vaiheessa, kun 
on menettänyt työnsä ja toimintakykynsä ja joutuu las-
tensuojelun asiakkaaksi tai häädetyksi, on mahdollista 
saada julkisen vallan tarjoamaa tukea.”84  
 
Näissä tapauksissa on pitkälti kysymys hallintokulttuu-
rista. Hyvässä  Arjessa harjoittelijana toiminut sosio-
nomiopiskelija Saana Tuomi on puolestaan 
dokumentoinut kokemuksensa toimiessaan 
kotihoitajana. Kuvaus antaa arvokkaan ihmisistä 
lähtöisin olevan yleiskuvan monimutkaisesta 
järjestelmistä ja hallintokulttuurista. 85 
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”Työssäni kotihoidossa olen huomannut suuren puut-
teen sosiaalitoimen tarjoamissa palveluissa. Liikunta-
kyvyttömällä ja kotiin sidotulla ihmisellä on vaarana 
jäädä toimeentulotuen ja muiden tukien ulottumatto-
miin ollessaan kykenemätön hankkimaan tarvittavia 
hakemuksia ja liitteitä toimeentulonsa turvaamiseksi. 
Sosiaalityöntekijän kotikäyntejä ei useinkaan saa jär-
jestettyä eikä kotihoidon resurssit aina riitä auttamaan 
asiakasta.  
 
Sairastuminen tai vammautuminen on traumaattinen 
kokemus joka vaatii aikaa sopeutua muuttuneeseen 
elämäntilanteeseen. Tilapäinen tai pysyvä toimintaky-
vynvajaus vaikuttaa usein myös henkisiin voimavaroi-
hin ja näin ollen kykyyn hoitaa ”paperisotaa”. Jos sän-
gystä ylösnouseminen ja iltaan asti selviytyminen on 
suuri haaste joka syö kaikki voimavarat, kuinka voi-
daan olettaa yksilön vielä jaksavan yksin hoitaa talou-
dellisiin sotkuihin liittyvät asiat? Varsinkin jos hänen on 
mahdotonta päästä kotoansa ulos ja kaikkia asioita ei 
voi puhelimitse hoitaa? (Puhelintakaan ei ihan kaikilla 
ole, eikä voida vaatia ihmisen hankkivan esimerkiksi 
kännykkää, jos jokapäiväisen elämisen turvaaminenkin 
on taloudellisesti epävakaata). Olen jopa törmännyt 
tilanteeseen, jossa tukiviidakko ja avunsaannin mah-
dottomuus ovat aiheuttaneet asiakkaalle mielenterve-
ysongelmia (mm. pelkotiloja ja harhoja), joiden johdos-
ta asiakas joutui hakeutumaan psykiatriseen hoitoon. 
Tilapäisen toimintakyvyn madaltuminen ja siitä toipu-
minen pitkittyivät ja asiakkaan ongelmat muuttuivat 
fyysisistä psyykkisiksi, joista toipuminen ja elämänhal-
linnan palautuminen on pitkä prosessi. Tämä tietysti 
vaatii usean eri tahon osallistumista hoitoon, jotta kun-
toutuminen ja minäkuvan eheytyminen sekä elämän-
hallinnan palautuminen on mahdollista. 
 
Useiden tutkimusten mukaan masennus on vakava tila 
johon tulisi puuttua mahdollisimman pian. Masennusta 
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voidaan hoitaa mm. lääkityksellä, terapialla, liikunnalla, 
levolla ja löytämällä syyt masennukseen ja puuttumalla 
niihin. Riittävä tukiverkosto on myös tärkeä. Entä jos 
ainut tarjolla oleva hoito on lääkitys? Ihmisellä ei ole 
mahdollisuutta päästä terapiaan, ei mahdollisuutta har-
rastaa liikuntaa ja masennuksen syy on huoli toimeen-
tulosta sekä mahdottomaksi tehty tukien haku? Jos 
asuu hissittömässä kerrostalossa, kykenee liikkumaan 
vain pyörätuolilla, ei ole omaisia, on aika hankalaa läh-
teä Kelaan tai Sosiaalitoimistoon. Silloin toivoisi olevan 
olemassa joku taho johon ottaa yhteyttä ja saada apua 
asioidensa järjestämiseen. Sosiaalitoimiston etuuskä-
sittelijät kuulostavat loogiselta vaihtoehdolta, mutta 
tulevatko he kotikäynnille? Kotihoito kykenee autta-
maan rajoitetusti, mutta toimeentuloturvaan liittyvät 
kysymykset eivät kuulu kotihoidon erityisosaamiseen 
ja kotihoidontyöntekijät eivät näin ollen pysty takaa-
maan asiakkaalle riittävää tieto-taitoa. Ainakin asian 
käsittely viivästyy kohtuuttomasti kun tarvittavien pape-
reiden hankkimiseen kuluu kohtuuttomasti aikaa. 
 
Espoossa on luotu apua tarvitseville mahdollisuus hy-
vään tukiverkostoon erilaisine tukipalveluineen. Näitä 
on esim. kotihoito, kotisairaanhoito, ateriapalvelu, 
kauppapalvelu, yöpartio ja kotisairaala. Sosiaalitoimen 
mukana oloa tulisi parantaa ja tehostaa, jotta tukiver-
kosto palvelisi entistä paremmin Espoolaisia ja takaisi 
jokaiselle asukkaalle paremmat mahdollisuudet elää 
kotonaan laadukasta ja turvattua elämää niin pitkään 
kuin mahdollista. 
 
Mielestäni olisi hyvä kehittää yhteistyötä sairaaloiden 
sosiaalihoitajien, avopuolen sosiaalityöntekijöiden ja 
kotihoidon välillä. Kun toimeentulotukea tarvitseva 
asiakas kotiutuu sairaalasta ja siirtyy kotihoidon piiriin, 
olisi tärkeää selvittää kotona selviytymisen taloudelliset 
kysymykset samalla kun selvitetään muut kotona 
asumiseen liittyvät tekijät. (apuvälineiden tarpeet, 
hoidon tarpeet yms. seikat). Sairaalan sosiaalihoitaja 
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tarpeet yms. seikat). Sairaalan sosiaalihoitaja voisi 
ottaa yhteyttä avopuolen sosiaalityöntekijään ja suun-
nitella asiakkaan kotiutumista. Jos esim. tarvitsee 
maksusitoumusta lääkkeisiin, se voitaisiin laittaa alulle 
jo ennen kotiutumista. Samoin voitaisiin menetellä toi-
meentulotukihakemuksen ja asumistukihakemuksen 
kohdalla. Tällä tavalla asiakkaan kotiutuminen ja siellä 
selviytyminen helpottuisi huomattavasti. 
 
Joissakin tapauksissa kotihoidon työntekijät ovat saa-
neet hyvinkin tylyä kohtelua etuuskäsittelijöiltä, kun on 
soitettu ja kysytty neuvoa esim. lääkkeiden hankintaan 
ja maksusitoumuksen mahdollisuuteen. Eivätkö etuus-
käsittelijät luota kotihoidon ammatilliseen arviointiin 
akuuteissa tilanteissa? Eihän kotihoidon työntekijät 
tietenkään pysty päättämään toimeentulotuen saami-
sesta tai muista etuuksista, mutta toivoisimme edes 
asianmukaisia vastauksia ja neuvoja kun apua pyy-
dämme.  
 
Yleensä kotihoito kartoittaa asiakkaan elämäntilanteen 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja pyrkii löytä-
mään keinot ongelmien ratkaisuun yhdessä asiakkaan 
kanssa. Usein tarvitaan myös muiden tahojen apua ja 
yhteistyötä. Jos yhteistyö ei onnistu eikä asiakkaan 
taloudellisia asioita saada järjestettyä, jotta hän voisi 
olla kotonaan avun ja tukien turvin, lähetetäänkö asia-
kas sairaalaan? Siellä hän ainakin saisi päivittäin ate-
ria, lääkkeet ja muun hoidon. Kuka sairaalahoidon sit-
ten kustantaa onkin uusi kysymys. 
 
Voisiko ajatella yhteispalavereita kotihoidon, sosiaali-
toimiston ja asiakkaan kanssa? Olisiko syytä harkita 
uuden toimintamallin luomista edellä esitettyjen on-
gelmien ja puutekohtien selvittämiseksi? Nythän Es-
poossa on menossa suuret organisaatio uudistukset, 
on mm. TOP hanketta ja HelpDeskiä. Miksi siis ei uu-
distuksia voisi kohdentaa myös tälle saralle? Mikään 



 108 

muutos ei tapahdu heti, uudistukset vaativat harkintaa, 
suunnittelua ja aikaa. Mutta jostain pitää aloittaa, kun 
ongelma tai puutos havaitaan siihen voi lähteä etsi-
mään ratkaisuja. 
 
Haluaisin saada vastauksia edellä esittämiini asioihin 
sekä ehdotuksiin. Onko edes mahdollista kaavailla em. 
yhteistyötä ja jos ei, niin miksi ei? Kuka ottaa viimekä-
dessä vastuun em. esimerkkitapauksessa jossa asiak-
kaan tila vaati lopulta psyk. hoitoa?  Olisiko syytä kou-
luttaa kotihoidon ja sosiaalipuolen työntekijöitä lisää? 
Vai onko henkilökuntaa yksinkertaisesti liian vähän ja 
he uupuneita työpaineiden alla? 
 
Kirjoitukseni perustuu minun näkemykseen ja yksittäis-
tapauksiin.”  
 

Miten lainsäädäntö vaikuttaa aktiivisen kansalai-
suuden edellytyksiin 
 
Hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmas-
sa järjestöjen toimintaedellytykset ovat saaneet asi-
aankuuluvaa huomiota osakseen. Mutta miten paran-
taa yksittäisten ihmisten toimintaedellytyksiä tilanteis-
sa, joissa he kokevat menettäneensä elämänhallintaa?  
 
Sosiaaliturvan ongelmiin onkin eri tahoilla kiinnitetty 
huomiota jo pitkään. Hyvänä esimerkkinä tästä on Kati 
Peltolan kirja ’Hyvinvointivaltion peruskorjaus’ vuodelta 
1997. Toimiessaan Helsingin sosiaalivirastossa sosi-
aalikeskuksen johtajana, hän on sisältäpäin voinut tar-
kastella miten sosiaaliturva toimii ja toteaa kirjassaan 
että ”vakuutuin 1990-luvun suurtyöttömyyden alkaessa 
lopullisesti siitä, että tulonsiirtojen yksinkertaistaminen 
ei ole vain viisasta vaan myös välttämätöntä.”86  
Vaikuttava osoitus siitä, etteivät ongelmat ole korjattu 
on Kelan julkaisema ’Vääryyskirja’. Uutena 
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Kelan julkaisema ’Vääryyskirja’. Uutena kehotuksena 
remontoida sosiaaliturvaa on puolestaan Pekka Hima-
sen ehdotus katsauksessaan tietoyhteiskunnan syviin 
haasteisiin, että Suomi tulisi olla edelläkävijänä hyvin-
vointivaltion 2.0 version kehittämisessä.87  
 
Paljon työtä onkin vireillä sosiaaliturvan parantamisek-
si kuten Kelassa toimiva perusturvaprojekti, jossa 
päämääränä on kartoittaa väliinputoajien tilannetta. 
Tässä yhteydessä oikeusministeriön projekti ’Parem-
man sääntelyn toimintaohjelma’ on myös keskeinen. 
Paremman sääntelyn toimintaohjelmassa on mm. har-
kittu menetelmiä voimassa olevan lainsäädännön laa-
dun ja toimivuuden jatkuva arviointi (säädöshuolto).  
Toimintaohjelmassa oli myös arvioinnin kohteena lain-
säädännön kehitys kansalaisten hyvinvoinnin turvaa-
misen kannalta.88 
 

Uudet lähtökohdat ihmisten hyvinvoinnille 
 
Uuden sosiaaliturvaversion rakentamisessa tarvitaan 
uudet lähtökohdat. Oikeusministeriön kansliapäällikkö 
Kirsti Rissanen tarjoaa tähän osviittaa, kun hän normi-
tulvaan liittyen on todennut: ”Tapitamme liikaa norme-
ja. Olisi ajateltava toiminnoista ja ihmisten tarpeista 
lähtöisin”.89 Tämä onkin ollut Pappilantien projektin 
lähtökohta: tarjota ruohonjuuritason perspektiivi halli-
tuksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan. 
Tässä bottom up perspektiivissä ihmiset ja toiminnot 
muodostavat lähtökohdan, josta käsin on mahdollista 
arvioida miten tehokas jokin toiminta on yksittäisen 
ihmisen tilanteesta, tarpeista ja tavoitteista käsin.  Jul-
kisen päätöksentekijän perspektiivi taas edustaa ylei-
sesti top down näkökulmaa. Yksi tähän näkökulmaan 
liittyvä ongelma on se, että helposti hyväksytään se 
tapa, jolla päätöksentekijä on määrittänyt jonkin asia-
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kokonaisuuden, ja sen myötä ne keinot joilla ongelmaa 
yritetään ratkaista, toteaa Jyrki Tala.90  Bottom up- nä-
kökulman etuna on se, että siinä nähdään se todelli-
nen elävä ympäristö, jossa säädöksiä toteutetaan. 
Toinen etu bottom up -perspektiivin sovelluksesta on 
se, että säätelyn muut kuin tarkoitetut vaikutukset saa-
daan herkemmin jäljitetyksi.91 
 
Käytännön lainsoveltamisen tasolla ero top down ja 
bottom up lähestymistavan välillä on siinä, että kun 
ihminen asioi jonkun viranomaisen luona jonkun etuu-
den saamiseksi, lähtökohtana on etuus. Sitten katso-
taan lainsäädännön määritelmien mukaisesti, onko 
henkilö oikeutettu tähän etuuteen vai ei sen harkinta-
haarukan puitteissa, mikä laissa tai ohjesäännöissä on 
määritelty. Pelkistäen voisi sanoa että työelämään ja 
siihen liittyvään sosiaaliturvan etuudet ovat rakennetut 
kolmen kriteerin mukaan: ihminen on joko työssä, työ-
tön tai työkyvytön. Ne muutokset, jotka työelämä on 
läpikäynyt viimeisten vuosikymmenien aikana, ovat 
johtaneet siihen, että kasvava määrä ihmisiä ei täytä 
lainsäädännön edellyttämiä kriteerejä. Tähän joukkoon 
kuuluu pätkätöitä ja osa-aikatyötä tekeviä ihmisiä, free-
lancereita, taiteilijoita ja muita ihmisiä, joiden työ ei 
määräydy työsopimuksen tai työehtosopimuksen mu-
kaan. Vaihtelevassa määrin heiltä puuttuu jokin lain-
säädännön vaatima, etuuksiin kelpuuttava tekijä. Kun 
lähestyy ihmisen tilannetta ’bottom up’ perspektiivistä, 
näkökulma vaihtuu muutaman pykälän kapean tarkas-
telukulman sijasta 360 asteeseen, eli nähdään ihmisen 
kokonaistilanne. 
 
Käsitteeksi muodostunut ilmaisu ’luukulta luukulle’ ker-
too puolestaan siitä, etteivät julkiset palvelut välttämät-
tä ole tehokkaita yksittäisten ihmisten kannalta katsot-
tuna. Keskeiseksi nousee myös kysymys sitä, tarjoaa-
ko ’luukulta luukulle’ rakennettu järjestelmä riittävä oi-
keussuoja niille ihmisille, jotka ovat riippuvaisia julkisis-
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ta palveluista? Mikä on niiden ihmisten oikeussuoja, 
joista tulevat väliinputoajia? 
 
Tulisi myös harkita taloudellisia tehokkuusnäkökohtia 
suhteessa lakien päämääriin. Ovatko nykyiset järjes-
telmät julkisen rahoituksen kannalta 
kustannustehokkaita? Tähän kysymykseen liittyen 
tulisi hyödyntää oikeustaloustieteellistä 
tutkimussuuntausta. Tästä tutkimusperspektiivistä 
käsin tarkastellaan minkälainen tulkintavaihtoehto tai 
sääntelyvaihtoehto olisi tehokas. Käytännössä 
kyseessä ovat erilaiset sääntely (regulaatio) 
teoreettiset lähestymistavat. Regulaatioteorian avulla 
tutkitaan, minkälaista sääntelyn tulisi olla, jotta se 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti täyttäisi sille 
asetetut tavoitteet (normatiivinen regulaatioteoria) tai 
mitkä seikat vaikuttavat valittavaan sääntelyvaih-
toehtoon (positiivinen regulaatioteoria).92   
Oikeustaloustieteessä nojaudutaan myös empiiriseen 
tietoon tarkoituksella selvittää miten oikeussäännöt 
vaikuttavat yksilöiden käyttäytymiseen tarkoituksena 
esimerkiksi sen selvittäminen, miten sääntely on täyt-
tänyt sille asetetut tavoitteet, sekä missä määrin voi-
massa olevat oikeusnormit on selitettävissä tehok-
kuusnäkökohdilla.93 Tämä on suhteellisen uusi tutki-
mussuuntaus, jota Jukka Mähönen edustaa. Myös Ta-
lan edustama tutkimussuuntaus, joka mm. keskittyy 
lakien vaikutuksiin, on suhteellisen uusi. Näillä suunta-
uksilla on samansuuntaiset lähestymistavat.  
 
Pappilantien yhteisöjen kokemukset tarjoavat arvokas-
ta empiiristä materiaalia yllämainituille tutkimustraditi-
oille. Yhtenä ydinviestinä Kansalaisyhteiskunta 2006-
toimikunnan raportissa ’Kohti aktiivista kansalaisuutta’ 
on se, että kansalaisten tulee eri tavoin voida osallis-
tua erilaiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Osallis-
tumisen tulisi olla mahdollista prosessin eri vaiheissa. 
Siihen tulisi myös kuulua mahdollisuus välittää koke-
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muksia. ”Päätöksentekoprosesseihin tulee saada syn-
tymään aito vuorovaikutus kansalaisten ja valmisteli-
joiden/päättäjien välillä.”94 Pappilantien yhteisöt halua-
vat perustuslain 2 § hengen mukaisesti osallistua ta-
savertaisina yhteiskunnallisina vaikuttajina omalla ko-
kemusperäisellä asiantuntemuksellaan.  
 

Perustuslaki osoittaa suuntaa 
 
Arvioitaessa järjestelmien yksilöille tarjoamaa oikeus-
turvaa ja muuta turvaa sekä lainsäädännön ja järjes-
telmien tehokkuutta on aiheellista lähteä liikkeelle pe-
rustuslaista, koska se muodostaa perustan suomalai-
selle demokraattiselle yhteiskunnalle. 1§: 
 

Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamatto-
muuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä 
edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.  

 
Suomalaisen yhteiskunnan kansanvaltaisesta luon-
teesta säädetään näin, 2 §:  
 

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallis-
tua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäris-
tönsä kehittämiseen.  

 
Pappilantien yhteisöissä moni kokee toimintamahdolli-
suutensa rajallisina. Näin perustuslain 7 §: 
 

Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilö-
kohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja 
turvallisuuteen.  
 

Mahdollisuus tehdä työtä on keskeistä Pappilantien 
yhteisöissä, johon liittyy moninaisia sekä lainsäädän-
nöllisiä että käytännön rajoituksia. Perustuslain 18 § : 
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Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toi-
meentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla 
tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehditta-
va työvoiman suojelusta. 
 
Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja py-
rittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. 
Oikeudesta työllistävään koulutukseen sääde-
tään lailla. 
 
Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä 
erottaa työstä.  

 
Moni on kuitenkin menettänyt työpaikkansa ja Pappi-
lantien yhteisöt ovat eri tavalla voineet tukea heitä hei-
dän moninaisten ongelmien kanssa. Yksi sellainen 
asiavyyhti on sosiaaliturvaan liittyvät ongelmat. Sosi-
aaliturvasta perustuslaki sanoo seuraavaa, 19 § : 

 
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmis-
arvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oike-
us välttämättömään toimeentuloon ja huolenpi-
toon.  
 
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeen-
tulon turvaan työttömyyden, sairauden, työky-
vyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen 
syntymän ja huoltajan menetyksen perusteel-
la. 
 
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin 
lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väes-
tön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava 
perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vas-
taavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvin-
vointi ja yksilöllinen kasvu. 
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Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen 
oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoi-
mista järjestämistä.  

 

Lainsäädännön luonne 
 
Mistä on etsittävä selityksiä sille, että niin moni kokee, 
että hänen toimintaedellytyksensä ovat olemattomat tai 
liian rajalliset? Miten selittää Pappilantien yhteisöissä 
niin tuttu ilmiö, että ihmiset eivät kykene hankkimaan 
ihmisarvoista elämää, vaikka sosiaaliturvan perustus-
lain mukaisesti tulisi turvata välttämätön toimeentulo ja 
huolenpito? Moni kokee tilanteensa epäoikeudenmu-
kaisena ja ihmisarvoaan loukkaavana. 
 
On syytä suunnata katseet perustuslain kohtiin, joissa 
mainitaan ”kuten lailla tarkemmin säädetään”. Tässä 
aktualisoituu kysymys lakien vaikutuksista. Mitkä ovat 
ne säännöt ja käytännöt, jotka ihmiset kokevat ihmis-
arvoaan loukkaavina? Näillä kysymyksillä lähestytään 
melko tutkimatonta aluetta. Syynä on se, että oikeus-
tieteellisessä tutkimuksessa on kiinnitetty valitettavan 
vähän huomiota lainsäädännön vaikutuksiin, kuten 
Jyrki Tala on tuonut esille tutkimuksissaan 
lainsäädäntöprosessista ja lakien vaikutuksista.  
 
Pääpaino oikeustieteellisessä tutkimuksessa kohdistuu 
voimassa olevan oikeuden analyysiin, kun sen sijaan 
lainvalmisteluun liittyvät seikat, kuten säännösten im-
plementointi ja vaikutukset, ovat yleensä jääneet vä-
hälle huomiolle.95 Tala tarjoaa kaksi syytä siihen, min-
kä takia lakien vaikutuksia on tarpeellista tuntea ja tut-
kia. Säädetty oikeus nähdään yleisesti julkisen päätök-
sentekijän välineenä, jolla se edistää asettamiaan ta-
voitteita, ohjaa ihmisten tai yritysten toimintaa sekä 
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korjaa epäkohtia.96 ”Tällöin on luonnollista ja välttämä-
töntäkin kysyä, missä määrin lainsäädäntöratkaisut 
ovat tosiasiassa johtaneet tarkoitettuihin, asetettuja 
tavoitteita vastaaviin vaikutuksiin ja miltä osin ei.”97 
Toinen syy, minkä takia lakien vaikutuksia tulee tutkia 
on Talan mukaan se, että  ”koko lainsäädäntöinstituu-
tion olemassa olon ja käytön oikeutus määräytyy lopul-
ta siitä, millaisia vaikutuksia lainsäädäntö saa aikaan. 
Tätä vielä korostaa se, että julkinen päätöksentekijä 
määrittää oikeusnormeja ihmisten ja yritysten ”yläpuo-
lelta” (Top down) ja hyödyntää siinä viime kädessä 
pakkoa ja voimankäytön mahdollisuutta.”98 
 
Monipuolisen vaikutusarvion pitäisi Talan mukaan 
myös sisältää tietoa niistä kustannuksista, toimintara-
joituksista ja tavoitteenasettelun kannalta kielteisistä 
vaikutuksista, jotka ovat usein tiettyjen tarkoitettujen 
”hyvien” vaikutusten eräänlainen hinta. Hän toteaa, 
ettei tällainen seuranta ja analyysiä lakien vaikutuksis-
ta ole edelleenkään kovin tavallista.99  
 
Miten sitten yksilötasolla koetaan säännöksiä ja niiden 
vaikutuksia? Koska tämä kysymys sijoittuu hyvin tut-
kimattomalle alueelle, tässä vielä muutama Talan 
huomio lainsäädäntöprosessista ja lakien vaikutuksis-
ta. ”Lainsäädäntöä yleensä, instituutiona, koskevaa 
tutkimusintressiä virittää tätä nykyä yksi olennainen 
peruskysymys: miksi ja miten säädetty oikeus parhail-
laan muuttuu tavalla, jonka jokainen lakimies ja valis-
tunut kansalainenkin havaitsee elinympäristössään.” 
100 Työ- ja sosiaalilainsäädäntö tarjoavat oivallisen tut-
kimuskohteen tämän kysymyksen analysoimiseksi, 
koska yhteiskunnan muutos heijastuu kiinnostavalla 
tavalla näihin oikeusaloihin.  Miten yhteiskunnan ja 
työelämän muutoksiin on vastattu sekä poliittiselta että 
oikeudellisen tutkijayhteisön taholta?  
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Keskeisiä kysymyksiä ovat lainsäädännön tavoit-
teenasettelu, sääntelyn strategiat ja ne keinot, joilla 
lainsäädäntöä toteutetaan. Yksi olennainen osa lain-
valmistelun työ- ja ajatusprosesseja on löytää toimivia 
lakisystemaattisia ja lakiteknisiä ratkaisuja.101  
 

Lakien symboliset vaikutukset 
 
Suurin kiinnostus  kohdistuu yleensä lakien taloudelli-
siin, sosiaalisiin, elinympäristöä koskeviin ja oikeudelli-
siin vaikutuksiin, jolla voi olla heijastusvaikutuksia 
myös muulla tavoin kuin kyseisen sääntelyn kohdealal-
la. Tärkeitä ovat myös lakien ns. symboliset vaikutuk-
set eli ihmisten ajattelutapoihin, arvostuksiin ja moraa-
liin kohdistuvat vaikutukset.102 Tala toteaa, että oikeus-
sääntelyn symbolisiin vaikutuksiin suhtaudutaan usein 
väheksyvästi, etenkin ns. käytännön lakimiesten kes-
kuudessa.  Hänen mielestään lakien symbolisilla as-
pekteilla on kuitenkin selvästi vaikutusvoimaisempi 
merkitys kuin kyynisessä katsannossa myönnetään.103  
 
Tämä onkin tärkeä kysymys, joka koskettaa oikeusjär-
jestelmän ydintä. Pappilantien yhteisöjä ajatellen kaksi 
kysymystä nousee esille: Toisaalta olisi tärkeätä miet-
tiä, mikä ihmiskuva välittyy työ- ja ennen kaikkea sosi-
aalilainsäädännössä ja hallintokäytännöissä, sekä mil-
laisia velvoitteita yhteiskunta asettaa työn rajalla olevil-
le ihmisille.  Kuten Teuvo Raiskio  huomauttaa työn 
rajan termit ”leimaavat”, jolloin ne kertovat myös ajan 
hengen mukaisesta ihmiskäsityksestä ja yhteiskunnan 
arvomaailmasta. ”Teema liittyy sekä toimeentuloon, 
työhön ja sen tuoton jakamiseen että syrjäytymiseen, 
köyhyyteen, työttömyyteen – ”luokkaerojen” muodos-
tumiseen, mutta myös selviytymiseen ja mahdollisuuk-
siin.”104  Tämän johdosta olisi myös tärkeätä tutkia, 
missä määrin ihmiset luottavat oikeusjärjestykseen ja 
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lainsäädännön tarjoamaan suojaan ja sitä myötä, mi-
ten oikeudenmukaiseksi he kokevat eri järjestelmiä 
työn rajalla.  
 
Miten nämä arvot toteutuvat, on riippuvainen lakien 
tavoitteista ja niistä keinoista ja strategioista, joita on 
käytetty lainsäädännön tavoitteiden toteuttamiseen. 
Alla on esimerikinomaisesti poimintoja sosiaalioikeu-
den kentältä, jotka myös valottavat oikeusministeriön 
Paremman sääntelyn toimintaohjelman kriittisen tar-
kastelun kohteena ollutta lainsäädäntötulvaa ja lain-
säädäntötekniikkaa (säädöshuolto). 
 

Esimerkkinä sosiaalihuoltolaki 
 
Sosiaalihuoltolaki voi tässä tarjota yhden esimerkin 
lainsäädännön luonteesta. Sosiaalihuoltolain tarkoituk-
sena on sen 1 §:n mukaan edistää ja ylläpitää yksityi-
sen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turval-
lisuutta ja toimintakykyä.105 Sosiaalihuoltolaki kattaa 
sosiaalipalveluja, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia, 
sosiaalista luottoa ja niihin liittyviä toimintoja.106 Sen 
lisäksi kunta on alueellaan velvollinen toimimaan muu-
toinkin sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja sosiaalis-
ten epäkohtien poistamiseksi. Näin voidaan kiteyttää 
lain päämäärää. Seuraavassa esimerikinomaisesti 
näytteitä siitä lainsäädäntötekniikasta, jolla lain pää-
määrä on puettu pykälien muotoon: 
 
Sosiaalipalvelut, 17 §.  Kunnan on jäljempänä sääde-
tyin tavoin huolehdittava seuraavien sosiaalipalvelui-
den järjestämisestä: 1) sosiaalityö; 2) kasvatus- ja 
perheneuvonta; 3) kotipalvelut; 4) asumispalvelut; 5) 
laitoshuolto; 6) perhehoito; sekä  7) vammaisten henki-
löiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten 
henkilöiden työtoiminta.107  
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Saman pykälän mukaan kunnan on myös huolehditta-
va lasten ja nuorten huollon, lasten päivähoidon, kehi-
tysvammaisten erityishuollon, vammaisuuden perus-
teella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien sekä 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huoltoon kuu-
luvien palveluiden, lastenvalvojalle säädettyjen tehtä-
vien ja muiden isyyden selvittämiseen ja vahvistami-
seen, elatusavun turvaamiseen, ottolapsineuvontaan, 
perheasioiden sovitteluun, lapsen huoltoa ja tapaamis-
oikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanossa toimi-
tettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden sekä 
omaishoidon tuen ja muiden sosiaalipalveluiden järjes-
tämisestä sekä kuntouttavasta työtoiminnasta anne-
tussa laissa (189/2001) säädetyistä tehtävistä sen mu-
kaan kuin niistä lisäksi erikseen säädetään. 
(2.12.2005/938)  
 
Tämän jälkeen laissa seuraa määrittely siitä, mitä tar-
koitetaan sosiaalityöllä, kasvatus- ja perheneuvonnal-
la, kotipalveluilla, asumispalveluilla, laitoshuollolla, per-
hehoidolla, perhekodilla, omaishoidon tuella sekä 
vammaisten henkilöiden työllistämistä tukevalla toi-
minnalla. 
 
Pykälää lukiessa syntyy kysymyksiä siitä, mitä on ta-
voiteltu näin yksityiskohtaisella sääntelyllä, ottaen 
huomion sosiaalihuoltolain yleiskattavaa luonnetta, 
eritoten 3 luvun 13 §:n yleisluontoinen velvoite ”toimi-
maan muutoinkin sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja 
sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi.” 
 
Tässä siteeratun pykälän ratio eli tarkoitus voisi kiteyt-
tää seuraavasti: Edistäessään ihmisten sosiaalista tur-
vallisuutta ja toimintakykyä, sekä sosiaalisten olojen 
kehittämisessä päämääränä poistaa sosiaaliset epä-
kohdat, kunnan tulee hoitaa sosiaalipalvelujaan (17 §), 
kuten näistä on muissa laeissa tarkemmin määrätty.  
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Toinen esimerkki tarjoaa perhekotien yksityiskohtaista 
sääntelyä sosiaalihuoltolain  26 a §:ssä. Siihen liittyen 
voi kysyä, eikö sääntöä olisi voitu muotoilla yleisem-
mällä tavalla, joka antaisi tilaa erilaisille konstellaatioil-
le. Pykälän tarkoitus on turvata riittävä määrä henkilö-
kuntaa suhteessa perhekodissa asuviin henkilöihin 
sekä henkilökunnan pätevyys.  
 
Vaarana näin yksityiskohtaisella sääntelyllä on se, että 
toimintoja ’lokeroidaan’ tavalla, joka voi hankaloittaa 
niin kunnan toimintaa kuin kuntalaisten palvelujen saa-
tavuutta. Herää kysymys, mitä on tavoiteltu näin yksi-
tyiskohtaisilla säännöillä ja määritelmillä? Liittyvätkö ne 
oikeusturvaan? Kenen oikeusturvasta on tässä kysy-
mys? Eikö ole todennäköistä että tällainen yksityiskoh-
tainen sääntely ruokkii ’luukulta luukulle’ ilmiötä?  
 
Parhaimmillaan tämän tyyppinen lainsäädäntö voi olla 
ainoastaan ärsyttävää. Pahimmillaan tämänkaltaisella 
lainsäädännöllä ruokitaan byrokratiaa ja poljetaan ih-
misten oikeuksia ja ihmisarvoa. Näin on asian laita 
seuraavaksi tarkasteltavana olevien toimeentulotukia 
ja työttömyysturvaa koskevien lakien kohdalla. Yllä 
kuvattujen pykälien taustaa vasten ja evästykselle alla 
olevaan voi olla aiheellista miettiä näin yksityiskohtai-
sen säätelyn etuja ja haittoja, kuten Tala on niitä ku-
vannut. 
 
Edut 
 
• maksimoi sääntelyn ohjaustarkkuuden 
• lain soveltajan tehtävä helpottuu, mekanisoituu 
• sääntelyn ennakoitavuus ja yhtenäisyys kasvavat, 

etenkin kohdetahojen kannalta 
• selkeä työnjako lainsäätäjän ja lainkäyttäjän kes-

ken (vallan kolmijako-oppi) 
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• vastaa monia lakiteknisiä ihanteita: sääntelyn sel-
keys, ymmärrettävyys 

 
Haitat 
 
• todellisuuden moninaisuus vaatii laatimaan lukui-

sia eri säännöksiä 
• jää helposti aukkoja, katveita, joita sääntelyn olisi 

pitänyt kattaa 
• runsas sääntömäärä vaikeuttaa niiden oppimista ja 

omaksumista 
• olojen muuttuessa nopeasti sääntelyä muutettava 

usein (uhkana muuten vanhentuneisuus ja jäyk-
kyydet) 

• yksityiskohtainen sääntely voi johtaa erikoisissa 
tapauksissa kohtuuttomuuteen, jolloin joudutaan 
etsimään erilaisia kiertämiskeinoja sen välttämi-
seksi. 

 

Maksumiesten ja –naisten palkitsemistapa  - sosi-
aaliturvan logiikka 
 
Uusi köyhyys ja sosiaaliset ongelmat, jotka tulevat nä-
kyviksi Pappilantien yhteisöissä, kuvaavat laajemman 
yhteiskuntamuutoksen sosiaalisia vaikutuksia. Olem-
me keskellä syvää muutosprosessia, jota Vaclav Havel 
kuvaa seuraavasti: Mielestäni on hyviä syitä pitää mo-
dernia aikakautta loppuna. Tänä päivänä on paljon 
merkkejä siitä, että elämme ylimenokautta. Tuntuu sil-
tä, että jotain on katoamassa ja jotakin muuta on tus-
kallisesti syntymässä.  On kuin jotakin olisi parhaillaan 
lysähtämässä kasaan, mädäntymässä, häviämässä, 
kun taas jokin muu, vielä epäselvä ja epätarkka, on 
kohottautumassa sirpaleiden keskeltä.108 Onko järke-
vää tilanteessa, missä jatkuva muutos leimaa ihmisten 
elämää, käyttää yllä kuvattua lainsäädäntötekniikkaa?  
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Sama kysymys pätee myös toimeentulotukeen ja työt-
tömyysturvaan.  
 
Toimeentulotukilain tarkoitus on sen 1 §:n mukaan tur-
vata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itse-
näistä selviytymistä.109 Toimeentulotuen avulla turva-
taan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kan-
nalta vähintään välttämätön toimeentulo. Ongelmana 
tämän lain kohdalla on se, että tuki on sosiaaliturvaan 
kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki.110  
 

Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, 
jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toi-
meentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, 
toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien 
avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, hä-
neen nähden elatusvelvollisen henkilön huo-
lenpidolla tai muulla tavalla. (2 §) 

 
Se, että toimeentulotuki on viimesijainen, johtaa hel-
posti ‘luukulta luukulle’ ilmiöön. Ensin on turvauduttava 
työttömyyskorvaukseen (työvoimatoimisto) ja muihin 
tukiin (Kela). Koska toimeentulotuella on myös ehkäi-
sevä funktio, tarkoituksella ehkäistä syrjäytymistä ja 
pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta, olisi 
asianmukaista että se olisi ensisijainen ja joustava tu-
kimuoto. Kun ottaa huomioon, että näiden tukimuoto-
jen tarkoitus on turvata perustuslaissa kirjattu ihmisar-
vo ja oikeudenmukaisuus, on aiheellista kysyä, käyte-
täänkö veronmaksajien varoja tavalla, joka parhaiten 
turvaa perustuslain päämääriä? 
 
Toimeentulotuki- ja työttömyysturvalakeja lukiessa 
toiminnan tehokkuus tuntuu kaukaiselta.  Työttömyys-
etuuksia on kolmenlaisia: työttömyyspäiväraha, työ-
markkinatuki ja koulutuspäiväraha. Näiden etuuksien 
soveltamiseen sääntöjä on 55:n (A4) sivun verran. Täl-
lainen normitulva osoittaa sinällään, että tässä on jokin 
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rakenteellinen ongelma. Kuten Aristoteles on todennut, 
jos lähdetään vääristä premisseistä liikkeelle, päädy-
tään ennemmin tai myöhemmin sekasortoon.111 
 
Tässä liikutaan laajalla ja tutkimattomalla alueella, jos-
sa olisi aiheellista tarkastaa laken päämääriä, käytetty-
jä lainsäädäntöstrategioita ja analysoida lakien vaiku-
tuksia niiden ihmisten näkökulmasta käsin, jotka ovat 
säännöistä riippuvaisia. Lakien vaikutuksia tulisi tar-
kastella useasta näkökulmasta. 
  
• Ensimmäisenä tulisi tarkastella lakien vaikutuksia 

perustuslain 1 §:ssä julkilausutun ihmisarvon ja oi-
keudenmukaisuuden taustaa vastaan.  

• Tehokkuusnäkökohtia tulisi myös kriittisesti arvioi-
da. Tavoitetaanko taloudellisesti tehokkaimmin la-
kien päämäärät nykyisellä lainsäädännöllä ja insti-
tutionaalisilla järjestelmillä? Olisi aiheellista laskea, 
kuinka paljon varoja käytetään kolmen rinnakkai-
sen järjestelmän ylläpitämiseksi, joissa ihmiset 
passitetaan luukulta luukulle, suhteessa siihen mi-
tä tuen tarpeessa oleva henkilö saa käteensä?  

• Lakien premissit tulisi myös analysoida arvioiden 
sitä teoreettista taustaa, johon nykyiset järjestel-
mät pohjautuvat. Mitkä ovat ne ideaalityypit, joihin 
lainsäädäntö pohjautuu, ja mitkä ovat ideaalityyp-
pien merkitykset lakien soveltamisessa, sekä mi-
ten se vaikutta lakien vaikutuksiin?112 
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Esimerkkinä taiteilijat 
 
Taiteellinen työ ja miten se lainsäädännössä huomioi-
daan, saa tässä toimia esimerkkeinä yllä esitettyihin 
kysymyksiin. 
 
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä taide- ja taiteili-
japolitiikasta on lähtökohtana, että ”taidetta kehittämäl-
lä kehitetään luovaa hyvinvointiyhteiskuntaa”.113 Taitei-
lijoiden toimintaedellytykset ovat, politiikkaohjelman 
päämääriä ajatellen, keskeinen kysymys: "Taide-
elämän osaamisen syventämiseksi parannetaan taitei-
lijoiden toimintaedellytyksiä saattamalla ne verrannolli-
siksi tieteenharjoittajien edellytysten kanssa. Taide-
elämää laajennetaan, kun taide nähdään yksilön pe-
rusoikeutena ja kaikkien mahdollisuutena rikastuttaa 
omaa ja toisten elämää ja nauttia laadukkaasta ympä-
ristöstä. Taiteen mahdollisuudet laajentavat yhteiskun-
nan innovaatioperustaa, kun taiteen, yhteiskunnan, 
elinkeinoelämän ja kansainvälisen kulttuurielämän 
kohtaamista lisätään."114 
 
Siitä suuresta merkityksestä huolimatta, joka taiteelle 
ja taiteilijoiden toimintaedellytyksille annetaan, taiteilijat 
kohtaavat työssään monia haasteita. 
  
Ongelmat jotka taiteilijat sosiaaliturvan suhteen koh-
taavat johtuvat siitä, että se on rakennettu palkkatyön 
logiikan mukaisesti, jolloin työn ainoa muoto on työso-
pimussuhteessa tehty työ ja sosiaaliturvan eri etuudet 
ovat tämän johdannaisia.  
 
Kaija Rensujeff on tutkinut taiteilijoiden asema työ-
markkinoilla ja heidän tulonmuodostuksena eri taiteen-
aloilla.115 Koska Suna-yhteisön piirissä suurin osa 
taiteilijoista edustavat kuvataidetta, on tämän projektin 
kannalta kiinnostavaa katsoa heidän työmarkkinatilan-
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nettaan. Kuvataiteilijat ovat muutenkin hyvä esimerkki 
koska he yhdessä kirjailijoiden kanssa edustavat taitei-
lijaryhmiä, jotka ovat kaikkein kauimpana siitä ideaali-
tyypistä, johon työlainsäädäntö pohjautuu. Tällä asian-
tilalla on siten myös heijastusvaikutuksia sosiaalitur-
vaan. Rensujeffin tutkimuksen mukaan kuvataiteilijat 
sijoittuivat työmarkkinastatuksensa mukaan seuraa-
vasti vuonna 2000116: 
 
Työsuhteessa, 11 %  
freelancerina, 17 % 
vapaana taiteilijana 78 % 
yrittäjänä 6 % 
muu (eläkkeellä, työttömänä, yms.) 22 % 
ei taiteellista työtä, 3 %.   
 
Prosenttilukujen summa  on 137. Selitys tähän on se, 
että taiteilijoiden status voi yhden vuoden aikana vaih-
della. Tämä kuvastaakin taiteellisen työn vaihtelevia 
muotoja. Työlainsäädäntö puolestaan pohjautuu yksi-
selitteisesti työsopimukseen, työsopimuslakin 1 §:n 
mukaisesti.117 On monta taiteilijaryhmää, joiden työn 
luonne on sellainen, ettei sitä voi tehdä työsuhteessa. 
Yllä olevien tilastoiden mukaan ainoastaan 11 prosent-
tia kuvataiteilijoista voi olla mahdollisuus turvautua työ-
lainsäädännön ja siihen liittyvän sosiaaliturvan erinäi-
siin etuuksiin.  
 
Kaksi kertaa suurempi ryhmä on muu, 22 prosenttia. 
Tämä ryhmä kattaa mm. eläkkeellä olevia ja työttömiä. 
Tämä kuvio on vakinaista työelämää ajatellen harhaut-
tavaa. Koska edellytykset tehdä taiteellista työtä on 
niin hankalaa, eläkkeelle päästyään ihmisellä on mah-
dollisuus tehdä sitä. Näin ollen ei ainakaan pääsään-
töisesti ole kysymys siitä, että taiteilija on eläkkeellä 
vaan siitä, että ollessaan eläkkeellä hänellä on talou-
delliset mahdollisuudet tehdä taidettaan. Nimike työt-
tömyys antaa saman harhauttavan kuvan. Sen ohella 
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siihen liittyy tärkeä periaatteellinen näkökulma.  Ellei 
taiteilija tee taidetta ainoastaan toimeksiannosta, mikä 
lienee epätodennäköistä, tai on luopunut taiteestaan, 
mikä sekin on epätodennäköistä, ei siis ole kysymys 
siitä että hän olisi työtön, vaan siitä että hän tarvitsee 
taloudellista pohjaa voidakseen tehdä taidettaan. Työt-
tömyyskorvaus, jos taiteilija onnistuu sen saamaan, voi 
olla keino selviytyä taloudellisesti. Kuitenkin jos taiteili-
jalla on ollut useita toimeksiantoja, hänet todetaan työ-
voimapoliittisissa lausunnoissa usein omassa työssään 
työllistyväksi toimeksiantojen päätyttyä. Tällöin hän ei 
ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen. Hänet luokitel-
laan yrittäjäksi, vaikka hänellä ei ole tuloja.  
 
Vielä toinen esimerkki siitä miten outoihin tilanteisiin 
taiteilija voi joutua, koska hänen ’nimikettään’ ei tunne-
ta. On kysymys toisesta kuvataiteilijoihin verrattavasta 
taiteilijakategoriasta, kirjailijoista. Kirjailijoita on työmi-
nisteriön  tilastojen mukaan  työttöminä työnhakijoina. 
Tällöin kysymyksessä saattaa olla yrittäjäksi määritelty 
kirjailija, joka on ilmoittanut yritystoimintansa loppu-
neen. 118 Tämä esimerkki mainitaan Taiteilijoiden työl-
listämisedellytyksiä ja sosiaaliturvaa selvittäneen toi-
mikunnan (Taisto II) mietinnössä. Ongelmana tässä on 
se, että eri viranomaiset käyttävät eri kriteerejä taiteili-
joihin.  Taidehallinto luokittelee taiteilijoita kuuden kri-
teerin mukaan, kun taas työ- ja sosiaalihallinnolla on 
kaksi kriteeriä. Siihen väliin tulevat veroviranomaiset, 
joilla on neljä kriteeriä. 
 
Kulttuurihallinnon kriteerit ja määritelmät ovat: 
• Yrittäjä, henkilö jolla on rekisteröity yritys tai toimi-

nimi 
• Vapaa taiteilija, ilman työsuhdetta työskentelevä 

taiteilija 
• Freelancer, lyhytaikaisessa (usein päällekkäisissä) 

työsuhteissa tai toimeksiantosuhteessa, joka on 
joko palkkiosuhde tai palkkasuhde 



 126 

• Vakinaisessa / määräaikaisessa työsuhteessa 
työskentelevä, normaaliin palkansaajaan verratta-
vissa oleva taiteilija.119 

 
Työ- ja sosiaaliviranomaiset tuntevat kaksi kategoriaa, 
yrittäjä ja palkansaaja 
 
• Yrittäjä on työministeriön määritelmien mukaan 

omaan lukuunsa, ilman työnantajan johtoa ja val-
vontaa työskentelevä (ml. ammatinharjoittaja). 
Työeläkkeen ja muun sosiaaliturvan määritelmien 
mukaan henkilö on yrittäjä, jos hän on YEL- vakuu-
tusvelvollinen eli tekee ansiotyötä olematta työ- tai 
virkasuhteessa. 

• Palkansaajan suhteen työministeriöllä ja sosiaali-
turvaviranomaisilla on sama  määritelmä: henkilö, 
jolla on työsuhde ja joka tekee työtä työnantajan 
lukuun ja tämän johdossa ja valvonnassa palkkaa 
tai muuta vastiketta vastaan. 

 
Näiden määritelmien perusteella voi olettaa, että yllä 
mainittujen tilastojen mukaan, suuri määrä kuvataiteili-
joita on saattanut jossain vaiheessa olla väliinputoajia 
jonkin työlainsäädännön tai sosiaaliturvan etuuden 
suhteen. Tähän antaa myös osviitta ’Keikkatyöläisen 
sosiaaliturvaopas luovien alojen pätkätyöläiselle ja 
yrittäjille’, jossa todetaan että heidän sosiaaliturvassa 
ja eläkeasioissa on monia kimurantteja kysymyksiä.120  
 
Lahjakkuus ilmenee luomisena ja luominen on työtä. 
Tämän hyödyntämättä jättäminen on samaa kuin jättää 
resursseja käyttämättä. Taiteena ilmenevän lahjak-
kuuden hyödyntäminen on myös asia, johon Taide- ja 
taiteilijapoliittinen ohjelma tähtää. Kuten edellä on to-
dettu, tulee taide-elämä laajentaa siten, että taide näh-
dään yksilön perusoikeutena ja kaikkien mahdollisuu-
tena rikastuttaa omaa ja toisten elämää ja nauttia laa-
dukkaasta ympäristöstä.121 Tässä ei puhuta taloudelli-
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sesta toiminnasta, vaan pikemmin taiteen sosiaalisesta 
arvosta. Taidetta ja kulttuuria hyödyntämällä kasvate-
taan yhteiskunnan sosiaalista pääomaa. Tälle työlle ei 
kuitenkaan ole luotu riittäviä toimintaedellytyksiä.  
 
Käytännössä, jos taiteilijalla ei ole työsuhdetta, hänen 
taiteellisesta toiminnastaan ei kerry riittävästi tuloja tai 
hänellä ei ole apurahaa, hän on tilanteessa jossa hä-
nen työtään ei nähdä. Pahimmassa tapauksessa käy-
tännön vaikutus voi olla se, että taiteellisen työn teke-
mistä estetään. Tilanne voi olla tämä, kun tarkastelee 
sosiaalilainsäädäntöä. Velvoitteenahan on olla työ-
markkinoiden käytettävissä. Työttömyysturvalain 3 §:n 
mukaan, johon etuuden saajan yleiset oikeudet ja vel-
vollisuudet ovat kirjatut, etuuden saajan yleisenä vel-
vollisuutena on hakea aktiivisesti työtä ja koulutusta. 
Työnhakijalla on oikeus työnhakusuunnitelmaan ja 
työllistymisohjelmaan siten kuin julkisesta työvoima-
palvelusta annetussa laissa säädetään, mutta ei oike-
us tehdä taidetta, jos pysytään lain hengessä. Ja on  
viranomaisia, jotka toimivat lain hengen mukaisesti. On 
tilanteita joissa taiteilijan on pitänyt näyttää, ettei hä-
nellä enää ole työhuonetta, jotta olisi kelpuutettu työt-
tömäksi työnhakijaksi. 
 
Työttömyysturvalain tarkoitus on turvata työttömän 
työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja 
parantaa edellytyksiään päästä tai palata työmarkki-
noille  korvaamalla työttömyydestä aiheutuvia taloudel-
lisia menetyksiä. (1 §). Tässä siis ei ole kysymys siitä, 
että ihmisillä olisi ’oikeus’ siihen taloudelliseen turvaan, 
johon hän on oikeutettu vaikka hän useimmiten on 
vastoin tahtoaan menettänyt työpaikkansa.   
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Työtön työnhakija 
 
Leipätyön ja taiteen yhdistäminen on monille paras 
vaihtoehto. Silloin osa-aika työ saattaisi olla optimaali-
nen ratkaisu. Mutta tässäkin suhteessa saattaa syntyä 
ongelmia jos taiteilija hakee osa-aikatyötä. Työttö-
myysetuuden saamisen edellytyksenä on nimittäin, 
että työtön työhakija hakee kokopäivätyötä (2 luku, 1 
§): 
 

Työttömyysetuuteen on tässä laissa säädetyin 
edellytyksin oikeus kokoaikatyötä vailla oleval-
la ja sitä hakevalla työttömällä työnhakijalla, 
joka on työmarkkinoiden käytettävissä. 
 
Työttömänä pidetään henkilöä, joka ei ole työ-
suhteessa tai päätoimisesti työllisty yrittäjänä 
tai omassa työssä.  
 
Kokoaikatyötä hakevana pidetään työnhakijaa, 
jonka työhakemuksen ja mahdollisen työnha-
kusuunnitelman tai työllistymisohjelman tavoit-
teena on työllistyminen kokoaikatyöhön.  

 
Näiden sääntöjen perusteella vaikuttaa siltä, ettei voi 
sanoa hakevansa osa-aika työtä. Tämä on sitä kyyni-
sempää kun osa-aika työtä on tarjoilla, vaikka ihmiset 
eivät sitä haluaisikaan. Työnantajat tarjoavat osa-
aikatyötä, kun taas lainsäädäntö pakottaa ihmisiä ha-
kemaan kokopäivätyötä. Näin työttömyysturvalain 8 
§:n mukaan: 
 

Työmarkkinoiden käytettävissä olo 
 
Työnhakijalla, joka ei ole työmarkkinoiden käy-
tettävissä, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. 
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Työnhakija ei ole työmarkkinoiden käytettävis-
sä, jos hän itse asettaa sellaisia rajoituksia, 
jotka estävät tarjotun työn vastaanottamisen 
työmarkkinoilla yleisesti sovellettavin ehdoin 
tai estävät osallistumisen tarjottuun hänelle 
soveltuvaan koulutukseen. (...) 
 
Työnhakija ei ole työmarkkinoiden käytettävis-
sä, jos hän on edellä tarkoitettujen rajoitusten 
vuoksi eronnut työstä tai koulutuksesta. 
 
Työnhakijan on katsottava olevan jälleen työ-
markkinoiden käytettävissä, kun hän työstä tai 
koulutuksesta kieltäytymisen tai eroamisen jäl-
keen on työssäolollaan tai muulla luotettavalla 
tavalla osoittanut poistaneensa edellä tarkoite-
tut rajoitukset. 

 

Työttömyysetuudet vastaan optiot 
 
Ihmisiä pidetään ikään kuin holhouksen alaisina ja ma-
talatuloisina. Näin siis kohdellaan ihmisiä jotka yleisesti 
ovat olleet yhteiskuntamuutosten maksumiehiä ja –
naisia, samalla kun ei tunnu olevan ylärajaa niille opti-
oille, joita tämä kehitys on poikinut. On kysymys kah-
desta erilaisesta logiikasta, jotka ovat törmäyskurssilla 
keskenään. Tässä siis esimerkkejä lakien vaikutuksis-
ta, jotka helposti jäävät oikeustieteelliseltä tutkijalta 
huomaamatta siksi, että pääpaino tutkimuksessa 
kohdistuu voimassa olevan oikeuden analyysiin, kun 
sen sijaan säännösten implementointi ja vaikutukset 
ovat jääneet paljolti vaille huomiota.122 Tämä on 
erityisen valitettavaa sen takia, että Tieteen 
keskustoimikunta on 1960-1970-lukujen vaihteesta 
lähtien tutkinut taiteilijoiden asemaa.123 Taisto II 
mietinnön jälkeen on ollut yhteistyötä eri 



 130 

yhteistyötä eri hallintoviranomaisten välillä, mutta mi-
tään ratkaisevaa ei näytä tapahtuneen.  
 
Jos oikeudelliselta kannalta lähdetään liikkeelle niin 
sanotusta oikeuden sisäisestä näkökulmasta, missä 
painopiste on voimassa olevan oikeuden analysoinnis-
sa, voi helposti käydä niin, että laajennetaan jonkun 
säännön tulkinta sen sijaan, että lähdettäisiin liikkeelle 
uudelta pohjalta. Tässä premissit ovat keskeisiä. Jos 
lähdetään liikkeelle vääristä premisseistä, kuten asian 
laita on taiteilijoiden kohdalla, saadaan laajennetulla 
tulkinnalla vaan lisää byrokratiaa.  
 

Lainsäädäntötekniikka 
 
Kun lähestyy työelämään ja sosiaaliturvaan liittyviä 
kysymyksiä, on aiheellista tarkastella erilaisia järjeste-
lyjä myös siltä kannalta, mikä hinta on jouduttu mak-
samaan joistain ’hyvistä’ päämääristä, kuten Tala yllä 
totesi, ja vielä kuka sen maksaa. Eli huomiota tulisi 
myös suunnata niihin kustannuksiin, toimintarajoituk-
siin ja tavoitteenasettelun kannalta kielteisiin vaikutuk-
siin, jotka ovat usein tiettyjen tarkoitettujen ”hyvien” 
vaikutusten eräänlainen hinta.124  
 
Kilpailukyvyn edistäminen ja globalisaatio ovat viime 
vuosikymmenien aikana syvästi vaikuttaneet yhteis-
kunnallisiin oloihin. Näiden muutosten vaikutukset ovat 
olleet kaikkein kouriintuntuvimmat työelämässä, koska 
ne ovat hyvin konkreettisella tavalla vaikuttaneet ihmis-
ten niin materiaalisiin kuin myös henkisiin oloihin, ku-
ten Pappilantien yhteisöissä selvästi nähdään. Yhdis-
tettynä 1980-luvun spekulaatioon ja 1990-luvun la-
maan, tällä kehityksellä on ollut valtavat yhteiskunnalli-
set vaikutukset työttömyyden, pätkätyön ja muiden ns. 
epätyypillisten työmuotojen muodossa. Ylivelkaantu-
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neisuus on myös pitkälti spekulaatioaallon vaikutus-
ta.125 Työtä tekevät ihmiset ovat joutuneet tämän kehi-
tyksen maksumiehiksi ja –naisiksi. Hinta, minkä he 
ovat tästä joutuneet maksamaan, on sen henkilökoh-
taisen autonomian menettäminen, joka liittyy vakinai-
seen työhön. 
 
Nykyinen kehitys alkoi työelämässä joustavuuden tar-
peesta, johon vastauksena oli pätkätyö, osa-aikatyö, 
kotityö, ym.  Kansainvälisen työjärjestön, ILO:n,  tutki-
mukset ovat osoittaneet että työnantajat ja kansanta-
lous ovat hyötyneet joustavuudesta, kun taas ne henki-
löt jotka useimmiten omasta tahdostaan riippumatta 
ovat joutuneet työskentelemään näissä työmuodoissa 
harvoin ovat hyötyneet siitä.126 
 
Miten tähän on vastattu? Jos kehitystä tarkastellaan 
perustuslain perustasta, ihmisarvosta ja oikeudenmu-
kaisuudesta käsin, oikeudenmukaisuusteoriat ja oike-
ustaloustiede voivat auttaa tilanteen hahmottamisessa. 
Koska taloudelliset intressit ovat helpommin havaitta-
vissa kuin arvopohjaiset, aloitetaan tässä Jukka Mähö-
sen opastamana tarkastelemaan, miten oikeustalous-
tieteen avulla voidaan lähestyä tämän päivän tilannetta 
taloudelliselta kannalta ja miten se vaikuttaa oikeudel-
lisiin järjestelyihin.  
 
Yksi oikeustaloustieteen tulkinta-avain on taloudellinen 
tehokkuus.127 Tässä kaksi tehokkuusmääritelmää:  
Paretotehokkuus ja Kaldor–Hicks -tehokkuus. Pareto-
tehokkuudella ymmärretään sellaista voimavarojen 
(resurssien) jakaantumista (allokaatiota), jota ei voida 
muuttaa ilman, että jonkun taloudellinen asema heik-
kenisi. Tässä on tavallaan kysymys bottom up ja top 
down  erosta näiden tehokkuusmittareiden välillä. Pa-
reto lähtee tavallaan alhaalta ylös, yksilön näkökul-
masta kun taas Kaldor-Hicks on ylhäältäpäin tuleva 
näkökulma. 
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.  
Kaldor–Hicks -tehokkuuden mukaan allokaatiomuutos 
on tehokas, jos muutoksesta hyötyvät voivat suorittaa 
hävinneille kompensaation siten, että kaikkien hyvin-
vointi olisi kompensaation jälkeen alkutilannetta korke-
ammalla tasolla.”  Kaldor–Hicks -kriteeri tarkoittaa toi-
sin sanoen varallisuuden maksimointia, joka on jopa 
katsottu moraaliperiaatteeksi.128 Kaldor-Hicksillä voi-
daan perustella ratkaisut, jotka tuovat hyvinvointia tois-
ten kustannuksella, kunhan yhteiskunnan nettohyvin-
vointi kasvaa.129  
 
Yhteiskunnan kannalta onkin tärkeää, että resurssit 
ovat tehokkaimmassa mahdollisessa käytössä, jolloin 
yksilöiden hyvinvointi maksimoituu. Tällöin on otettava 
huomioon yhtä lailla resursseilla saavutettavissa olevat 
hyödyt kuin niiden käytöstä aiheutuvat kustannukset, 
toteaa Mähönen.130 
 
Yhteenvedoksi voidaan tässä siteerata työttömyystur-
valain toimeenpanosäännöt, jotka valaisevat työnjakoa 
sosiaaliturvajärjestelmässä (1 luku, 4 §):  
 

Työttömyysturvan toimeenpanoa johtaa, ohjaa 
ja kehittää ylimpänä viranomaisena toimeentu-
loturvaan liittyvien asioiden osalta sosiaali- ja 
terveysministeriö ja työvoimapoliittisten asioi-
den osalta työministeriö. 
 
Tämän lain mukaiset toimeenpanotehtävät 
hoitaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan 
osalta Kansaneläkelaitos ja ansiopäivärahan 
osalta työttömyyskassalaissa tarkoitetut työt-
tömyyskassat.  
 

Tämän ohella kunnat hoitavat toimeentulontukea kos-
kevat asiat. Pelkästään jo taloudellisesta näkökulmas-
ta olisi syytä lakien päämääristä käsin analysoida, 
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missä määrin veronmaksajien varoja näillä järjestelmil-
lä käytetään tehokkaasti. Mutta taloudellisten näkö-
kulmien ohella on syytä tutkia nykyisiä järjestelmiä ja 
niitä tukevia teoreettisia oppeja myös perustuslain va-
lossa, jossa ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus muodos-
tavat lähtökohdan.  
 
Silloin tilannetta on tutkittava maksumiesten ja -naisten 
näkökulmasta. Jos lähestytään työelämää oikeuden-
mukaisuusteorioiden käsitteistä käsin sekä taloudellis-
ten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksista käsin, 
se avaa uutta näkökulmaa, jota tulee tarkastella rinnan 
oikeustaloustieteellisen analyysin kanssa. Tässä viit-
teenomaisesti poimintoja laajalta tutkimusalalta. 
 

Ansaintaperiaate  
 
Työttömyysturvaan liittyy tärkeä periaatteellinen näkö-
kulma, jota olisi syytä huolellisesti tutkia. Työelämään 
liittyvä sosiaaliturva pohjautuu ansaintaperiaatteelle. 
Kun taloudelliset ja tuotannolliset syyt ovat työsopi-
muslain mukaan laillinen peruste irtisanoa ihmisiä, ih-
miset eivät voi vaikuttaa mahdollisuuteensa ’ansaita’ 
sosiaaliturvaa. Tilanne on sama silloin, kun työnantajat 
joustavuuden nimessä käyttävät pätkätyötä, osa-
aikatyötä ja muita ns. epätyypillisiä työmuotoja. Siitä 
huolimatta nämä ovat perusteet, joiden mukaan ihmis-
ten ‘oikeudet’ eri etuuksien suhteen määräytyvät. Toi-
sin sanoen, ’sakotetaan’ ihmisiä olosuhteista, joihin he 
eivät ole voineet vaikuttaa. Tämä on omiaan vaikutta-
maan myös ihmisten luottamukseen oikeusjärjestel-
mää kohtaan, aktualisoiden lakien symbolista merki-
tystä. 
 
Ahtaalla olevaa ihmistä pallotellaan luukulta luukulle. 
Raija-Sinikka Rantala on kirjassaan ’Optimisti’ kuvan-
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nut yhden henkilön kohtaloa, jossa hän joutui ’sosiaali-
sen koneiston rattaisiin’ järkyttävin seurauksin, joka 
lopulta johti Optimistin kuolemaan. Sosiaaliturva-
koneiston jäykkyyden ohella  Optimistin osaksi kertyi 
tavaton määrä huonoa onnea, joka myötävaikutti hä-
nen traagiseen kohtaloonsa.131 Eikö huono onni ole 
riittävä syy sille, että ihmisen tulisi saada tarvitse-
maansa tukea? 
 
Jos toimeentulotuki olisi ensisijainen tukitoimi, Optimis-
ti olisi saanut tarvittavaa tukea silloin, kun hän sen tar-
vitsi. Kuten OPTULA:n yllä kuvattuja häätöuhkatilantei-
ta koskevasta tutkimuksesta ilmeni, käytännöt eivät ole 
tarpeeksi responsiivisiä.  
 

Elämänhallinta – henkilökohtainen autonomia 
 
Jos lähtee liikkeelle kysymyksestä, mitä elämänhallinta 
edellyttää, joutuu seuraavaksi kysymään, mikä rajoit-
taa jonkun henkilön autonomiaa ja mitä pitäisi tehdä, 
jotta tämän henkilön elämänhallinta parantuisi.132 Täs-
sä yhteydessä on syytä painottaa, ettei ole kysymys 
absoluuttisesta vaan suhteellisesta autonomiasta. Fi-
losofi Wojciech Sadurski kuvaa henkilökohtaista au-
tonomiaa seuraavalla tavalla: Jos kunnioitetaan täysin 
jokaisen henkilön autonomista sfääriä, kaikki saavat 
osakseen yhdenvertaisesti autonomian hyödyt  ja it-
sensä rajoittamisen rasitteet (the benefits of autonomy 
and burdens of self-restraint). Tätä varten tarvitaan 
yleisiä sääntöjä, joihin viittaamalla voidaan määritellä, 
aiheuttaako jonkun toiminta jollekin toiselle ei-
hyväksyttävää haittaa. Henkilökohtainen autonomia ei 
ole absoluuttista vaan vaihtelee muuttuvien yhteiskun-
nallisten ja kulttuuristen arvojen myötä.133 
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Jos kiinnitetään huomiota ihmisen autonomiaan aina 
kun se on uhattuna sekä siihen mitä toimenpiteitä tar-
vitaan autonomian takaamiseen, toimitaan toisen logii-
kan mukaan kuin sen, jonka varaan työ- ja sosiaalitur-
vajärjestelmät nojautuvat. Oikeudenmukaisuusteorioi-
den kriteerejä hyödyntäen meillä on yllä kuvattujen 
oikeuksien ja velvollisuuksien sijasta työkaluina oikeu-
det (rights), ansainta (desert) ja tarve (needs).134 
 
Niin sanotusti epätyypillisiä työmuotoja sekä irtisano-
misia perustellaan tavallisesti taloudellisilla ja tuotan-
nollisilla syillä. Tämän takana on käsitteellisellä tasolla 
omistusoikeus. Käytännössä nähdään, että työnanta-
jan omistusoikeuteen verrattuna sosiaalisilla oikeuksil-
la ei ole suurta painoarvoa. Jos tilannetta lähestytään 
kysymyksellä, miten jotkut toimenpiteet ovat vaikutta-
neet toisten ihmisten henkilökohtaiseen autonomiaan 
oikeuksien, ansainnan ja tarpeen kriteerejä käyttäen, 
tilanne näyttää toisenlaiselta.  
 
Jos lähestytään epätyypillisten työmuotojen käyttöä 
autonomianäkökulmasta (autonomiatesti) pääsemme 
irti siitä ’tulkintaetuoikeudesta’, mikä  omistusoikeudel-
le on annettu työlainsäädännön implisiittisenä premis-
sinä. Lähestyessä tilannetta autonomian perspektiivis-
tä on mahdollista nähdä ja arvioida sitä haittaa, jota 
työnantajat ovat aiheuttaneet työntekijöille epätyypillis-
ten työmuotojen käytön takia tarkoituksena välttää 
työnantajan velvollisuuksia heitä kohtaan. Koska moni 
etuus pohjautuu ansaintaperiaatteelle, seurauksena 
on, että ihmisiltä viedään pala palalta pois joukko lain-
säädännön etuuksia. Tästä on aiheutunut haitta niille, 
jotka vastoin tahtoaan joutuvat työskentelemään epä-
tyypillisissä työmuodoissa. Heillä on epätyypillisissä 
töissä aiheutunut haittaa joko epävarmuuden muodos-
sa (pätkätyö) tai pienentyneen tulon takia (osa-aika 
työ) jne. Sen ohella he saattavat jäädä vaille erinäisiä 
etuuksia sen takia, että he työn volyymin tai keston 
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takia eivät ylitä niitä kynnyksiä, joita lainsäädäntö edel-
lyttää (ansaintaperiaate).  
 
Autonomiatestin ansio on siinä, että se mahdollistaa 
kontekstuaalisen analyysin, jonka avulla on mahdollis-
ta paikantaa toimintoja ja järjestelyjä, jotka rajoittavat 
ihmisten toimintaedellytyksiä.  Autonomiatestin tarkoi-
tus on ensisijaisesti paikantaa haittoja, ja sitä kautta 
mahdollistaa analyysi haitan syistä: löytyvätkö ne lain-
säädännöstä, käytännöistä tai muiden ihmisten toimin-
nasta.  Tämän kautta saadaan käsitteellinen vaihtoeh-
to vallitsevaan top down ja oikeuspositivistiseen lähes-
tymistapaan, jossa sovellettaessa pykäliä ’laillisesti’ 
viedään pala palata ihmisiltä heidän autonomiaansa 
kunnes he ovat joutuneet niin ahtaalle, että heidät kel-
puutetaan toimeentulotukeen, kuten OPTULA:n tutki-
muksissa on tuotu esille.  
 
Näkökulman merkitys on tässä yhteydessä keskeinen. 
Kun ihmiseltä on viety hänen autonomiansa puhutaan 
ihmisen avun tarpeesta. Tähän liittyy stigmatisointi. 
Benjamin Barber on todennut, että puhuttaessa avun 
tarpeessa olevista ihmisistä heitä helposti luonnehdi-
taan pieninä, staattisina, joustamattomina ja ennen 
kaikkea proosallisina. 135 Jos lähtee liikkeelle ihmisten 
avun tarpeesta, syntyy Raiskion esille tuomaa pro-
jisointia, koska työn rajan termit ”leimaavat”.136  
 
Jos sen sijaan lähdetään liikkeelle siitä haitasta, jota 
ihmiset ovat kokeneet niin oikeudet, ansainta ja tarve 
näyttäytyvät toisessa valossa. Jos sovelletaan au-
tonomiatestiä aina, kun jonkun henkilön autonomia on 
uhattuna, vältytään (avun) tarpeen kielteisestä konno-
taatiosta. Myös se, missä järjestyksessä oikeudet,  
ansainta ja tarpeet huomioidaan muuttuu. Kun työnan-
taja käyttää epätyypillisiä työmuotoja aiheuttaen hait-
taa niille jotka joutuvat tämän tilanteen eteen, hänen 
tulisi kompensoida heitä siitä haitasta samassa määrin 
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kuin hän hyötyy joustavuudesta sen ohella, että välttää 
työnantajille kuuluvia velvollisuuksia. Tällaisesta kom-
pensaatiosta epätyypillistä työtä tekevä ihminen saa-
vuttaisi tilanteensa nähden optimaalista autonomiaa. 
Tällöin aktualisoituu käsitteellisellä tasolla käsite an-
sainta; henkilö ansaitsee korvauksen siitä haitasta mi-
kä epätyypillinen työ on hänelle aiheutunut. Korvauk-
sen ansiosta se autonomian loukkaus, minkä tämä 
työmuoto on aiheuttanut on korjattu tavalla, joka voi-
daan nähdä oikeudenmukaisena. Tässä nähdään mi-
ten työnantajan omistusoikeuteen pohjautuvat prero-
gatiivi tulee yhteen sovittaa työntekijän oikeuteen saa-
da kompensaatio siitä haitasta, joka hänelle on koitu-
nut. 
 
Tästä näkökulmasta myös tarve saa toisenlaisia kon-
notaatioita kuin yllä mainitut. David Miller on todennut, 
että haitta jollekin henkilölle on mikä tahansa asiantila, 
joka suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa tämän henkilön 
elämän keskeisiin päämääriin (plan of life). Hänen tar-
peisiinsa tulee vastaavasti sisällyttää kaikki se, mikä 
on välttämätöntä elämän päämäärien toteuttamisek-
si.137 Koska työ on niin keskeinen asia ihmisen identi-
teetille, työpaikka voi olla sellainen päämäärä. Ihmis-
ten päämäärien suhteen liikutaan skaalalla, jonka toi-
sena ääripäänä on taloudellisen aseman turvaaminen 
ja toisena taiteilijoiden tarve saada tehdä taidettaan.  
 
Autonomiatestiä käyttäen on mahdollista paikantaa 
ihmisten erilaisia tilanteita nykyisten monessa tapauk-
sessa toimimattomien, muodollisiin kriteereihin perus-
tuvien luokittelujen sijasta: työssä, työtön, epätyypilli-
nen jne. Autonomiatestin avulla tehdään näkyväksi 
esimerkiksi taiteellinen työ, kansalaisyhteiskunnassa 
tehty työ ja näistä karttuva sosiaalinen pääoma. Tässä 
yhteydessä tarve saa kiinnostavalla tavalla toisenlai-
sen konnotaation. Taiteilijan tarve luoda nousee sisäi-
sestä pakosta, hänellä on voimakas tarve ilmaista it-
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seään.138 Tilanne on samankaltainen kansalaistoimin-
nan kohdalla. Kuten Aaro Harju on todennut, kansa-
laistoiminnan voima on siinä, että se lähtee kansalais-
ten omasta halusta ja tarpeesta toimia oman ja läheis-
ten elämänlaadun turvaamiseksi ja parantamiseksi. 
Kansalaistoiminnan oikeutusta ei voi kyseenalaista 
kyseenalaistamatta ihmisten oikeutta tavoitella hyvää 
elämää itselleen, läheisilleen ja yhteisölleen.”139  
 
Tässä yhteydessä on paikallaan palata taloudellisiin 
näkökohtiin ja vertailla taloudellista rationaliteettia ja 
oikeudenmukaisuudesta johdettavaa rationaliteettia.   
  
Mähönen toteaa, että määriteltäessä transaktioiden 
tehokkuutta on aina muistettava, että resurssien lisäys 
johonkin kohteeseen on aina poissa muualta. Näin on 
ehkä asian laita, jos tilannetta tarkastellaan pelkästään 
taloudellisin termein. Kun laskelmaan sisällytetään 
muita arvoja, kuten sosiaalisia ja sivistyksellisiä arvoja, 
jotka molemmat edistävät ihmisten niin materiaalista 
kuin henkistä hyvinvointia, ekvaatio ei ole sama kun 
pelkästään rahansiirtoja laskettaessa. Edistämällä tai-
detta ja kulttuuria ja sitä kautta henkistä hyvinvointia, 
luodaan hyvinvoinnin kerrannaisvaikutuksia myös toi-
sille. Mitään ei ole otettu pois toisilta.  
 
Kalle Määttä toteaa että erilaisten sääntelyvaihtoehto-
jen vertailussa tarvitaan,  "sääntelystandardeja", joilla 
testataan sääntelyn tarkoituksenmukaisuutta. Yksi sel-
lainen on ulkoinen joustavuus (mukautuuko sääntely 
ulkoisissa olosuhteissa tapahtuviin muutoksiin ilman 
sääntelyn muuttamista).140 Oikeustaloustieteilijät voisi-
vat kokeilla autonomiatestiä harittaessaan uusia lain-
säädäntömalleja, sen mukaan kun Pappilantien projek-
tin ja tämän kirjan konkluusio-osassa on ehdotettu.  
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